7.º ano

DESTAQUES
Organização e metodologia que incentivam
a autonomia e envolvem o aluno na aprendizagem.
Linguagem visual atual, facilitadora
da aprendizagem e adequada à idade dos alunos.
Atividades práticas diversiﬁcadas
que incluem propostas para a utilização das TIG e TIC,
com todas as indicações necessárias.
Dossiê do Professor com múltiplos recursos,
que facilitam e otimizam todos os componentes
do projeto.

Descobrir o Mundo a partir da sala de aula…

Manual
do Aluno

Caderno de Atividades
do Aluno

Manual
do Professor

Caderno de Atividades Dossiê
do Professor
do Professor

www.mapamundo7.te.pt
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Organização e metodologia que incentivam
a autonomia e envolvem o aluno na aprendizagem

DESCOBRE
Propostas de trabalho autónomo
para aquisição e construção de
conhecimentos.

Processo de aprendizagem
centrado no aluno

pp. 102/103
pp. 104/105

Explicação e
sistematização
de conteúdos.

Soluções
projetáveis
de todos os
exercícios

Animação:
Zonas climáticas

CONSOLI DA O QUE APRENDESTE
Exercícios de consolidação a par e passo.
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CONCLU I
Conclusão em forma de esquema para
facilitar a compreensão.

APLICA O QUE
APRENDESTE

Conteúdos
explicados com
um texto claro,
complementado
por imagens
ricas e com
explicações
in loco.

No ﬁnal de cada
assunto, mais
exercícios de
aplicação com
autoavaliação.

pp. 108/109

ORGANIZA AS IDEIAS
Esquema organizador
dos conteúdos, com
remissão para as
páginas do Manual
que o aluno pode rever.

pp. 130/131

AVALIA O QUE APRENDESTE
Atividades de avaliação
de toda a unidade.
No ﬁnal, identiﬁcam-se
os objetivos de cada
exercício para o aluno
fazer a sua autoavaliação.

pp. 132/133

Teste interativo para o aluno aplicar
conhecimentos e obter feedback automático.
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Linguagem visual atual, facilitadora da aprendizagem

Imagens
e mapas mais
relevantes
ampliáveis.

Apresentação
Biomas de zonas
temperadas
Mapas de grande dimensão
que facilitam a exploração
e a aprendizagem

pp. 92/93

Mapas interativos que
permitem exploração faseada
da informação, isolando os
elementos e fazendo zoom.
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pp. 122/123

Remissões para
o Caderno de atividades
(Ficha + Geonotas)

pp. 118/119

Infograﬁas de grande
dimensão e de elevado
valor didático.

Animação
Biomas da zona fria
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Atividades práticas diversiﬁcadas

Atividades com propostas para a utilização das TIG e TIC
Sugestão
de consulta
do site do
IPMA, para
distinguir
o clima do
estado do
tempo.

p. 58
Na Licença digital são disponibilizadas
aplicações para o aluno utilizar novas
formas de cálculo de distâncias reais,
utilizando as TIC.

p. 101

Incentivo à utilização de outras
fontes de informação geográﬁca

Projeto
Projeto para aplicação das aprendizagens essenciais do Tema 1,
utilizando aplicações interativas de base geográﬁca.
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CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO
Atividades que promovem a pesquisa,
a reﬂexão e a participação.
Inclui guião de trabalho no Dossiê
do Professor.

pp. 128/129

Guiões para cada
etapa do projeto no
Dossiê do Professor.

TRABALHO DE CAMPO

pp. 86/87

Com guião para apoiar os
alunos em todas as etapas.

pp. 166/167

Promove a autonomia dos alunos
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Apoia o aluno no estudo autónomo
e na consolidação dos conteúdos

Caderno de Atividades organizado em:
– Diário de Viagem
– Geonotas – 39 ﬁchas de acompanhamento de aula e tarefas
que faciltam a compreensão e a síntese
– Fichas – 39 ﬁchas para consolidação das aprendizagens
– Soluções destacáveis de todos os exercícios

DIÁRIO DE VIAGEM
10 ﬁchas de itinerário, para apoiar a unidadee
inicial do Manual – A grande viagem.
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GEONOTAS
Fichas de acompanhamento da aula que:

Promovem a concentração na aula.
Permitem que o aluno faça os seus
próprios resumos.

Apresentam tarefas que facilitam
a compreensão do conteúdo.

pp. 12/13

p. 55
Melhoria de resultados, por promover
a atenção nas aulas e pelo resumo da
matéria que resulta do seu preenchimento.

Fichas destacáveis, constituem
mais um instrumento de avaliação
e de autoavaliação.

FICHAS
Fichas de consolidação
das aprendizagens, com
indicação da página do
Manual a consultar.
Podem ser realizadas
no ﬁnal da aula ou como
trabalho autónomo.

Soluções
in loco para
projetar

p. 56
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Materiais de apoio ao Professor

Manual do Professor
Banda do Professor com:
– Soluções das atividades (que também são projetáveis)
– Sugestões de interdisciplinaridade, identiﬁcação dos domínios
de C&D e áreas de competência do Perﬁl dos Alunos
– Remissão para os materiais do Dossiê do Professor
– Identiﬁcação dos recursos digitais
Inclui desdobrável com indicação das Aprendizagens Essenciais
desenvolvidas ao longo do Manual, assim como das estratégias de ação
a desenvolver e a cultura geográﬁca promovida com as atividades.

Dossiê do Professor
Planiﬁcações e planos de aula por domínios de aprendizagem
– Regime semestral, regime trimestral e com
diferentes cargas horárias semanais
Recursos de apoio à aprendizagem autónoma e colaborativa
– Fichas de trabalho autónomo
– Guiões de trabalho de grupo
– Guiões de trabalho de projeto (inclui projetos DAC)
Recursos de recolha e informação sobre a aprendizagem
– Grelhas de registo de avaliação na sala de aula
– Guiões de estudo para as ﬁchas de avaliação escrita individual
– Fichas de avaliação escrita individual (versões A, B)
por trimestre e por semestre
– Índice das grelhas de registo de cotações em Excel®,
por domínios de aprendizagem e rubricas
Ensino digital

Totalmente editável em Word®

– Ensino digital
– Roteiro Aula Digital
– Guião de recursos multimédia
Soluções de todas as atividades
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Recursos digitais para
todos os conteúdos,
eﬁcazes para utilização na
sala de aula e para o estudo
autónomo do aluno.

APP Smart, vídeos e
quizzes rápidos com
explicação imediata
e avaliação do progresso.
Para estudar em qualquer lugar!

Animações explicativas

Atividades interativas

PowerPoint® para apresentação
ou revisão de conteúdos

Mapas interativos

Galeria de imagens

Jogo “Quem quer
ser geógrafo?”

Quizzes

Kahoot®

Testes interativos (para o
aluno e exclusivos do professor
com soluções projetáveis de
todos os exercícios)

www.mapamundo7.te.pt
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O Mapa-mundo orienta o aluno na sua aprendizagem
Permite adquirir as Aprendizagens Essenciais e, em simultâneo,
desenvolver diferentes áreas de competências do Perfil dos Alunos.

Perfil dos Alunos
Entre outras…
- Desenvolvimento da
capacidade de aprender
- Cidadão livre, autónomo,
responsável
- Saber cientíﬁco, técnico
e tecnológico

Interdisciplinaridade
- Remissões exclusivas do
Professor na banda lateral

Inclusão
- Tipologia de questões de
resposta direta e fechada
e outras mais desaﬁantes,
o que permite um trabalho
diferenciado, adequado
aos diferentes ritmos de
aprendizagem dos alunos

- Propostas que recorrem
às TIC
- Projetos no ﬁnal de cada
tema, com guião de
implementação

- Fichas de acompanhamento
da aula, que apoiam o aluno
no resumo e consolidação
dos conteúdos

Cidadania

Conteúdos digitais
Vasto conjunto de recursos
digitais, em articulação com
o Manual, que contribuem
para o desenvolvimento
de competências digitais:
Animações, Mapas interativos,
Apresentações, Quizzes,
Kahoots, etc.
Saiba mais

www.mapamundo7.te.pt

Amostra não comercializável 6006579

- Fichas de avaliação escrita,
versão A, B, no Dossiê do
Professor

É integrada nas atividades
propostas ao longo do
Manual e em concreto,
na rubrica CIDADANIA
E DESENVOLVIMENTO,
com atividades que
promovem a pesquisa,
a reﬂexão e a participação.

