
Fair Play

#criatividade
#bem_estar
#transporte_ativo

#equipa
#inclusão
#saúde

#foco
#confiança
#auto-estima

www.fairplay789.te.pt
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#diversidad
e#inclusão

Abordagem de uma grande variedade de matérias  
e atividades físicas específicas (+ de 50)

Manual do Aluno
Motivador e Mobilizador
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#bem-estar
#auto-estim

a
#saúde

Apresentação de sugestões práticas e divertidas  
para um estilo de vida mais saudável

Manual do Aluno
Motivador e Mobilizador
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Rubrica «Aptidão Física» 
– exercícios específicos, 
por matéria, para melhoria 
da aptidão física e para 
facilitar o domínio do corpo
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#eficácia
#organizaçã

o
#foco

Organização simples, apresenta a informação 
de forma faseada e progressiva

Síntese histórica 
para introdução  

da matéria

Manual do Aluno
Motivador e Mobilizador

Texto objetivo  
e frequentemente 

apresentado
por tópicos para 

rápida apreensão 
da informação
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Ilustração 
rigorosa e 
criativa com 
decomposição 
detalhada das 
ações globais  
 e individuais

«Figuras com História» 
– atletas internacionais 
e nacionais marcantes 
da história das várias 

matérias
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#adequação
#motivação

Apresentação de matérias diversificadas

Manual do Aluno
Motivador e Mobilizador
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   Rubrica
com informação

complementar sobre  
a matéria em causa na 

plataforma  
Aula Digital
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#diversidad
e#inclusão

Apresentação de matérias facilitadoras  
da educação inclusiva

Basquetebol em cadeira de rodas

Futebol de 5 para cegos

Voleibol sentado

Manual do Aluno
Motivador e Mobilizador
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Propostas de matérias específicas  
de educação inclusiva
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#digital
#adequação

#equipa
Materiais do Professor
Apoio completo e diversificado

Manual Edição do Professor

 Identificação dos contributos específicos  
para o Perfil dos Alunos  
e Cidadania e Desenvolvimento

Para além de todos os conteúdos do Manual do Aluno, inclui:

 Páginas exclusivas do professor  
com propostas de intervenção prática  
e situações de aprendizagem  
com representações gráficas  
que apoiam a explicação

 Remissões para recursos digitais:

• Links para sites úteis

• Apresentações Powerpoint®

• Vídeos tutoriais de Aptidão Física

• Vídeos das matérias

• Fichas interativas

• Testes interativos

• Kahoots

Grupo I:  Direitos Humanos, Igualdade de género, Interculturalidade,  
Desenvolvimento sustentável, Saúde

Grupo II: Sexualidade, Segurança

CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO
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Dossiê exclusivo Edição Professor 
– versão impressa e versão editável 

 Recursos de planeamento  
e operacionalização

 Recursos complementares – 
cerca de 100 propostas  
de trabalho e de avaliação, 
com as respetivas propostas 
de correção

 Propostas de trabalho 
interdisciplinar

 Propostas de apoio  
ao Desporto Escolar

Materiais editáveis em:
www.auladigital.leya.com

VERSÃO COMPLETA
EXCLUSIVA
ESCOLAS UTILIZADORAS 
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Forte componente de apoio à diversificação  
e diferenciação pedagógica

  APRESENTA  

• «Dicas e Registos» 
para um estilo de 
vida saudável, que 
contribuem também 
para melhorar o 
rendimento escolar

• Vídeos tutoriais de 
Aptidão Física

• Links para sites úteis

• Vídeos das diferentes 
matérias

  APLICA  

• Apresentações 
PowerPoint® 
com inclusão da 
informação do 
«SABER+»

• Fichas interativas

• Kahoots

  AVALIA  

• Fichas interativas

• Testes interativos 

 Kahoots Vídeos que ilustram movimentos, 
técnicas e situações específicas  
de cada matéria

#digital
#diferencia

ção

OFFLINEONLINE DOWNLOAD

Componente digital inovadora e diversificada

Materiais do Professor
Apoio completo e diversificado
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 Fichas e testes interativos  
com feedback automático

 Apresentações em PowerPoint® 
sobre as várias matérias
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6006583

Motivador e mobilizador  
para o ALUNO

Completo  
e diversificado  
para o PROFESSOR

VERSÃO COMPLETA
EXCLUSIVA
ESCOLAS UTILIZADORAS 

 Recursos digitais para  
o professor

 Dossiê do professor impresso  
e em formato digital/editável

www.fairplay789.te.pt
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