
Apresenta a informação de forma  
sistematizada, através de linguagem objetiva, 
sínteses e esquemas visuais.

Apoia os alunos na interpretação e análise  
de gráficos e de mapas através de questões.

Promove uma preparação eficaz para o Exame 
Nacional com resumos de conteúdos de 10.° ano  
e identificação das questões de Exame por cada 
tópico. NOVO

Mapoteca Digital: compilação de gráficos e 
mapas, vários dos quais interativos, que serão 
atualizados ao longo da vigência do Manual. NOVO

Estimula a cultura geográfica e a cidadania 
ativa e responsável.

Apoia o Professor com uma diversidade de 
materiais que facilitam a avaliação por domínios.

perfil.pt
Geografia A 11.° ano

PARA O PROFESSOR

PARA O ALUNO

www.perfilpt11.te.pt

Manual do Professor Caderno de Atividades 
Versão do Professor

Dossiê do Professor

Manual do Aluno Caderno de Atividades

Avaliar e aprender 
numa cultura de 
inovação pedagógica

App 
Aula digital/ 
Smart

Recursos 
Digitais

NOVO
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Apresenta a informação de forma sistematizada

Abertura de subtema 

Abertura de unidade

Esquemas com suporte de documentos que 
ajudam a explicar os conteúdos da unidade.

Página dupla com núcleo 
conceptual do que vai ser 
trabalhado.

O aluno pode explorar a 
informação e tentar retirar as 
primeiras conclusões.

Abertura de subtema com esquemas, 
documentos explicativos dos conteúdos 

das unidades e atividades.

pp. 88-89

pp. 110-111

Começa por recordar

Ajuda o aluno a recordar 
conteúdos de anos anteriores 
e, assim, contextualizar a 
aprendizagem.

Manual digital do 
Professor com soluções 
projetáveis de todos os 

exercícios.
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Propostas de atividades 
práticas, de pesquisa e de 
trabalho de campo.

Conteúdos apresentados 
em páginas duplas, com texto 

explicativo, figuras e documentos 
para análise e interpretação.

No final de cada 
conteúdo
Sistematização com:

 Essencial – acompanhado de esquemas;
 Verifica se sabes – síntese sob a forma 
de perguntas e respetivas respostas.

Animações com 
legendas on/off  NOVO

Orientadas para a 
explicação de conceitos 
e com esquemas 
síntese no final.

pp. 112-113

pp. 138-139

Vídeo interativo NOVO

Vídeos de notícias com atividades 
interativas e questões de debate, 
assim como as respetivas 
propostas de solução.

Conceitos  
definidos à 

margem.

Promove a aprendizagem autónoma 
Apresenta questões que ajudam o aluno 
a interpretar as figuras e os documentos.

p. 125 
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No final do subtema

No final da unidade

Testes interativos e quizzes 
para verificação e consolidação 
das aprendizagens.

pp. 152-153

pp. 154-155

p. 133 p. 151

Avalia o teu progresso

Atividades que respeitam os 
domínios da aprendizagem:

1.°– Analisa
2.°– Problematiza e debate
3.°– Comunica e participa

Avaliação  
dos conteúdos.

Síntese 
esquemática.
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Lista das questões 
das provas de Exame, 
organizadas por temas 
(10.° ano).

pp. 306-307

Prepara o aluno para o Exame

Mapoteca Digital

Mapoteca Digital NOVO

Compilação de todos os mapas 
(interativos e outros) e de todos 
os gráficos.

Simulador de Exame

O aluno pode gerar Exames-modelo 
à medida com perguntas aleatórias 
ou, em alternativa, selecionar 
perguntas por conteúdo e fonte 
(questões de exames oficiais ou 
questões inéditas).

Mapas em formato imagem.

Resumo do essencial 
dos temas de 10.° ano.

Seleção de questões de Exame  
para os temas de 11.° ano e soluções 
detalhadas de todas as questões de 
Exame disponíveis em Aula Digital.

Mapas interativos.
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Mapas e gráficos

Apoia o aluno no estudo autónomo

Caderno de Atividades

Caderno de Atividades 
organizado em duas partes:

 O meu Atlas
– 16 mapas e 2 gráficos
54 fichas de consolidação

 Desdobrável NOVO

Soluções exclusivas para o Professor:
• no exercício (questões de resposta fechada);
• em banda lateral exclusiva (questões de

resposta aberta).

54 fichas com atividades 
práticas e remissões para 
as páginas do Manual 
onde os assuntos são 
trabalhados. 

p. 52p. 7

p. 9
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Avaliar e aprender 
numa cultura de 
inovação pedagógica

NOVIDADE

WEBINAR 
EXCLUSIVO
AVALIAÇÃO BASEADA EM CRITÉRIOS

Para futuros utilizadores 
do projeto
Um apoio efetivo à implementação de 
uma avaliação baseada em critérios, 
com explicação detalhada sobre a 
operacionalização em sala de aula.

Uma proposta de orientação prática, que apoia 
uma efetiva avaliação baseada em critérios.

Nesta publicação destacamos:

· Avaliação formativa e sumativa: conceitos, propósitos e práticas

· Critérios de avaliação e a sua utilização na avaliação e na classificação

· Diversificação dos processos de recolha de informação

· Participação dos alunos nos processos de avaliação

AVALIAÇÃO BASEADA EM CRITÉRIOS

DOMINGOS FERNANDES

Consulte o webinar mais recente sobre a temática através do código QR.

Diversidade de recursos que apoiam o professor

Dossiê do Professor Planificações organizadas por:

 Ano, trimestre e semestre
 Subtemas e unidades de aulas

Recursos de apoio ao trabalho autónomo 

 Fichas de trabalho autónomo

Recursos de apoio à aprendizagem colaborativa 

 Guiões de trabalho de grupo com uso de TIC
 Guiões de trabalho de campo

Avaliação

5 Provas-Modelo de Exame 

 Matriz
 Enunciados (A e B) – regular
 Enunciado com adaptações
 Cotações e soluções
 Índice de grelha de registo de cotações em Excel® 
na Aula Digital

Ensino Digital

 Guia de recursos multimédia
 Aula digital – Guia do utilizador Em Aula Digital

Resoluções detalhadas 
das questões de Exame, 
organizadas por temas.
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Atividades interativas acompanhadas 
de dicas explicativas

Quizzes e testes interativos Simulador de Exame

Recursos digitais que motivam 
e enriquecem a aprendizagem 

A
m

os
tr

a 
nã

o 
co

m
er

ci
al

iz
áv

el
  9

78
11

11
15

33
11

www.perfilpt11.te.pt

Mapoteca digital com atualização de 
dados ao longo da vigência do projeto 

Animações orientadas para 
a explicação de conceitos

Linhas do tempo para evidenciar 
a evolução dos acontecimentos 

Apresentações em PowerPoint® Mapas interativos com legenda 
clicável e pop ups informativos

Vídeos interativos – vídeos de notícias,        
com atividades interativas e questões 
de debate, assim como as respetivas 
propostas de solução

Na Aula Digital pode comunicar com os alunos, partilhar recursos, 
enviar trabalhos e testes e receber feedback automático.

App Aula Digital
Vídeos para compreender 
melhor a matéria

Quizzes rápidos com 
explicação imediata

Avaliação do progresso

Acesso em qualquer lugar
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