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Recursos digitais diversificados que 
motivam e enriquecem a aprendizagem!

Linguagem simplificada, com o rigor de sempre!
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Saiba mais:

Manual  
do Aluno

Manual  
versão do  
Professor

Caderno  
de Atividades
versão do 
Professor

Totalmente  
editável em Word®

 Questões e exercícios do Manual e do Caderno de Atividades com diferentes tipologias 
e de acordo com o Exame

 Exercícios de escolha múltipla com soluções explicadas no Manual NOVIDADE   
e no Caderno de Atividades

 Testes de preparação para o Exame: no Manual, no Caderno de Atividades e no 
Dossiê do Professor NOVIDADE  

 Questões de Exame organizadas por tema, com soluções: no Caderno de 
Atividades, no Dossiê do Professor e na Aula Digital (temas do 10.º e 11.º anos) 
NOVIDADE  

 Simulador de Exames

NOVIDADE   Atualização dos dados estatísticos e dos gráficos e mapas  
no Manual Digital (online)

Animações Animação - diálogos de Whatsapp Vídeos

NOVIDADE

Apresentações em PowerPoint® Testes interativos Sínteses de tema em áudio

NOVIDADE

Link Soluções projetáveis Atualização dos dados estatísticos 

e dos gráficos e mapas  

no Manual Digital (online)

NOVIDADE

Projeto que prepara o Aluno para o Exame Nacional:

Manual 
do Aluno

Caderno 
de Atividadeo es

Manual 
vversão does o

Caderno 
de Atividao

soro ProfessorDDDoDossiê do
adesade



p. 244

Trabalho prático
Identificação da 

metodologia, das 

estapas e dos 

recursos a utilizar 

através de QR codes.

APOIA O ALUNO

p. 230

Economia, 
Cidadania e 
Desenvolvimento 

Atividades de 

enriquecimento 

curricular no final 

do tema e com 

guião de exploração 

no Dossiê do 

Professor.

Dados estatísticos atualizados no Manual Digital (online) 

 Planificações

 Atividades para Cidadania e Desenvolvimento

 Propostas de trabalhos de investigação/pesquisa, visitas de estudo, 

exploração de filmes, sugestões de leituras e de sites
 Textos de apoio para exploração em sala de aula, com sugestões de análise

 Avaliação

– Banco de questões por tema

– Testes de avaliação por tema

– Prova-Modelo de Exame

– Questões de Exame de (organizadas por tema) com soluções 

 Guia dos recursos multimédia

p. 164p. 52

Sínteses ao longo 

de cada tema, que 

facilitam o estudo 

autónomo do aluno.

Banda do Professor  
com remissões para recursos digitais.

Questões 

para aplicar 

conhecimentos.
Explicação clara  

e conceitos-chave
definidos à margem.

p. 140p. 161

Questões resolvidas
Questões com 

explicação detalhada 

que facilita o estudo 

autónomo do aluno.

APOIA O ALUNO

APOIA O ALUNO

Textos para análise  

com indicação da  

IDEIA-CHAVE  
DO TEXTO para ajudar 

na sua interpretação.

NOVIDADE

pp. 124/5pp 124/5

Síntese final  
em esquema  

e em texto.

Audiossínteses
Podcast das  

sínteses que facilitam  

o estudo do aluno.

Apoia  
e organiza  
o estudo  
do aluno

Conceitos-chave 

abordados no tema, com 

definição no glossário, 

no final do Manual.

Dossiê do Professor

Facilita o estudo autónomo
Atual e orientado para o Perfil dos Alunos

Prepara o Aluno  
para o Exame

Teste de preparação 
para Exame no final 

do Manual.

pp. 248

p. 244p. 244

Caderno de Atividades  
Resumos, fichas formativas, testes 

de avaliação, glossário e soluções 

detalhadas

+
Teste de preparação  
para o Exame 

Questões 
de Exame 

organizadas 
por tema, 

desde 2018 
a 2021, com 
soluções via 

QR code

álise

DoDoDD ssssiêiê dddo o PrProfofessor

Totalmente  
editável em Word®

Soluções  

detalhadas 

na Banda  

do Professor.

Avaliação,  

no final

de cada tema,

com estrutura  

do Exame 

Nacional.

pp. 236

NOVIDADE

NOVIDADEDossier do Professor

Forte apoio ao trabalho do Professor

MANUAL


