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• Manual integrador,
com um texto didático
acessível para que todos
os alunos compreendam
• Atividades interessantes e
desafiantes para alcançar
uma aprendizagem efetiva
• Grande quantidade e
variedade de exercícios
pensados e ajustados
aos diferentes níveis de
desempenho dos alunos
• Apoia o trabalho de
diferenciação pedagógica
do Professor
• Completo nos materiais de
avaliação que disponibiliza
Manual do Aluno em 2 volumes

Caderno de Exercícios
+ Materiais manipuláveis

Avaliar e aprender numa
cultura de inovação
pedagógica

NOVO

MA NU AL INT ERA TIV O

Dossiê do Professor

ONLINE

Missão +Inclusão

OFFLINE

Missão
+Tecnologia

Autocolantes para
missões especiais

DOWNLOAD
EXCLUSIVO
DO PROFESSOR
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Alternância
de conteúdos
permite que o
aluno acompanhe
melhor e não
desmotive

pp. 4-5

Aberturas
de capítulo com
jogos relacionados
com os conteúdos
do capítulo

pp. 46-47
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Atividade de diagnóstico que permite mobilizar
conteúdos importantes para o capítulo
Remete para
um plano de
recuperação das
aprendizagens
com atividades
de remediação
no Caderno de
Exercícios

pp. 48-49

Explicação acessível, passo a passo, que
possibilita que todos os alunos compreendam

pp. 54-55

Tarefas simples, motivadoras e inovadoras
que facilitam a aprendizagem
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Exercícios de
aplicação/
verificação das
aprendizagens
Os exercícios
têm um grau
de dificuldade
acessível

Exercícios
diversificados
e próximos da
realidade dos
alunos
pp. 72-73

De forma regular, após os
exercícios, surge a rubrica
para treino do cálculo mental

Na lateral surge a indicação
dos exercícios que o aluno
já pode resolver, no Manual
e no Caderno de Exercícios,
para reforçar o treino

Promove o
pensamento
computacional

pp. 74-75

NO FINAL DO CAPÍTULO O ALUNO ENCONTRA:

Rubrica
totalmente
orientada para o
desenvolvimento
do pensamento
computacional
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pp. 16-17

Destaca
o essencial
e apresenta
exemplos

Pequenas missões
lúdicas junto aos
exercícios

pp. 76-77

Sempre que pertinente, surgem nas
NOTA!
margens pequenas notas,
,
ATENÇÃO!
chamadas de atenção,
,
curiosidades, CURIOSIDADE , e revisões,
RECORDA
, para ajudar o aluno

Resume os
conteúdos
estudados
e apresenta
remissões para
as páginas da
explicação
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pp. 78-79

Apoio ao aluno
no seu estudo
autónomo

Teste de
capítulo com
identificação
dos
conteúdos
e escala de
autoavaliação

p. 84

Conjunto
de exercícios
para o aluno
praticar. Os
exercícios
estão
organizados
por conteúdos
e com grau
de dificuldade
identificado

A Matemática é única, mas não é a única!

pp. 45, 87 e 135

Multiplicidade de propostas para a promoção
da interdisciplinaridade, com possibilidades
de articulação entre várias disciplinas
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Inclui:
• 
Ainda

te lembras

• Fichas
• 
Avalia
•

•
•
•

o que sabes
(teste final de capítulo)
Pensa como um robô

(atividades de pensamento
computacional)
Soluções na margem

(exclusivo edição do Professor)
Materiais manipuláveis
Código QR para acesso a uma

prova-modelo de aferição

para
cada questão do diagnóstico
do Manual, apresenta
exercícios muito simples
com dicas de resolução

AINDA TE LEMBRAS

AJUDA junto aos exercícios
mais complexos

Espaço na margem para
o aluno efetuar cálculos
auxiliares
Materiais manipuláveis
para trabalhar conteúdos
de geometria, mas também
para os conteúdos de
números e álgebra
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PLANIFICAÇÃO

MISSÃ

O
ORGAN
IZAÇÃO
E
DIVERS
IFICAÇ
Ã
O
PRONT
A!

• P
 lanificações

(em 3 períodos
e em 2 semestres)

• P
 lanos

IAL
M AT E R
EL E
V
Á
EDIT
EL
OPIÁV
FOTOC

aula a aula

PROPOSTAS DE TRABALHO
• F
 ichas

com abordagem
multinível por capítulo:
- 1 Ficha de revisões de 1.º Ciclo
- 1 Ficha A
- 1 Ficha B

• G
 uiões

de exploração e
articulação das atividades
interdisciplinares do Manual

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO
• 
32
•

Questões de aula

Testes:
- 6 testes A
- 6 testes B
- 6 testes C (para alunos com
medidas adicionais)

• R
 ubricas

de avaliação
específicas para atitudes
e valores, capacidades e
conhecimentos matemáticos

•

Provas-modelo de aferição

RESOLUÇÕES

Resoluções do Manual, do
Caderno de Exercícios e dos
materiais do Dossiê do Professor
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MISSÃ

O
DIFERE
NCIAÇ
ÃO
PEDAG
ÓGICA
COM S
UCESS
O!
de trabalho para
promover o ensino inclusivo

27 FICHAS

Autocolantes para
missões especiais
Para que se possa
ir reforçando o
desempenho dos
alunos!

Disponível em formato editável
exclusivamente para
na
adotantes
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Manual Interativo
NOVO

Agora já pode escrever no seu Manual
e fazer correção automática
Projete o Manual Interativo e experimente a
forma mais fácil de trabalhar em sala de aula
Explore os recursos
digitais dentro da página
e veja em simultâneo os
exercícios do Manual

Responda às atividades do Manual,
escrevendo diretamente nas páginas
e fazendo a correção automática

Aceda ao Caderno de Exercícios
ou aos materiais do Dossiê do
Professor, sem sair da página.

Exercícios

Num só clique, mostre as soluções, alínea
a alínea, ou para a totalidade das atividades
da página. Permite limpar e voltar a fazer

ONLINE

OFFLINE

DOWNLOAD
EXCLUSIVO
DO PROFESSOR
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Recursos digitais
estimulantes e inovadores
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Manual interativo
Visualizador de sólidos
Vídeos MathGurl em cada capítulo
Simuladores em GeoGebra®
Animações interativas sobre a utilização
de aplicações informáticas para o
desenvolvimento do pensamento
computacional - Scratch, GeoGebra, Excel e
Google Sheets
Vídeos tutoriais para cada aplicação
informática
Vídeos com resoluções passo a passo para a
exploração dos exercícios de cada aplicação
Apresentações em PowerPoint®
Animações
Infográfico

Sínteses
Linha do tempo
Atividades interativas
Folhas de cálculo
Jogo “Quem quer ser matemático”
Quiz
Kahoot®
Testes interativos
(versões exclusivas do Professor)
• Vídeos com resolução de exercícios
• Resoluções projetáveis do Manual
e do Caderno de Exercícios
• Versões editáveis dos recursos
do Dossiê do Professor
•
•
•
•
•
•
•
•

APP

Aula digital

Animação interativa

PowerPoint ®

• V
 ídeos para
compreender
e rever melhor
a matéria
• Quizzes rápidos com
explicação imediata
• A
 valiação
do progresso
• A
 cesso em
qualquer lugar

Visualizador de sólidos

Animação interativa –
Scratch

Apoio digital:
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Perfil dos Alunos
As atividades propostas
foram pensadas para
o desenvolvimento das
competências previstas no
Perfil dos Alunos, em particular
o Raciocínio e resolução de
problemas, Pensamento crítico
e criativo, Saber científico,
técnico e tecnológico, entre
outras.

Interdisciplinaridade
Sugestões de projetos
interdisciplinares no
Manual com remissões
exclusivas do Professor
para os guiões de
exploração e articulação
no Dossiê do Professor.

Apoio extra ao professor
O Manual do Professor com sugestões no
âmbito da interdisciplinaridade, soluções
e remissões para outros componentes e
recursos na banda lateral.
O Dossiê do Professor com um conjunto
de materiais de apoio à planificação,
avaliação formativa e sumativa,
articulação interdisciplinar, educação
inclusiva, etc.

Inclusão
Disponibilizamos materiais
promotores do trabalho
diferenciado, adequados
aos diferentes ritmos de
aprendizagem dos alunos,
concretamente no Dossiê
do Professor e na brochura
MISSÃO MAT 5 +Inclusão.

Apoio ao estudo
Estimula-se o trabalho e o
estudo autónomo do aluno,
disponibilizando:
No Manual:
Dicas que apoiam na resolução
de alguns exercícios do manual;
Sistematizações de conteúdos
em diferentes formatos
(esquemas, textos, etapas).

Conteúdos digitais
Vasto conjunto de recursos
digitais, em articulação com
o Manual, que contribuem
para o desenvolvimento
de competências digitais:
Apresentações, Folhas de
cálculo, Scratch, Vídeos,
GeoGebra, Quiz, Kahoot, etc.

Na Aula Digital:
Recursos digitais de apresentação e
revisão de conteúdos, exercitação e
verificação das aprendizagens.

6006729

Cidadania
Nas atividades e na
sua contextualização
procura-se promover
a Educação para a
Cidadania.

No Caderno de Exercícios:
Resumos com exemplos e
exercícios resolvidos com
explicação passo a passo;
Secção de preparação
para os testes.

WWW.MISSAOMAT5.TE.PT
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