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e Problemas
(edição do Professor)

Dossiê do Professor

Física e Química A 11.º ano

Jogo de Partículas

– Texto com destaques do que é essencial

– Propostas de trabalho interdisciplinar
e que reforçam a ligação dos conteúdos 
com o dia a dia

– Exercícios resolvidos com clara 
etapas de resolução

– Grande quantidade e variedade 
de materiais de apoio ao Professor, 
nomeadamente no trabalho 
laboratorial, com vídeos detalhados
de todas as atividades laboratoriais e 
tratamento dos resultados respetivos 

– Recursos digitais de grande valor 
didático para todos os conteúdos

Simulador de exames – ferramenta de 
apoio à preparação para o Exame Nacional.

Avaliar e Aprender 
numa Cultura de 
Inovação Pedagógica

Para o Aluno

Manual do Aluno

Para o Professor
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- Vídeo
   Dicas para o Exame

- Vídeo
   Química no dia a dia
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pp. 184/185

Manual

Questões 
de aplicação 
imediata na 
margem, 
ao lado da 
explicação 
teórica

Esquemas e tabelas a 
acompanhar o texto explicativo

Aprendizagens 
Essenciais na 
margem do 
Manual do 
Professor

Explicação com destaque 
dos conteúdos essenciais

Apresentação

Organização facilitadora da prática letiva 
e do estudo autónomo dos alunos

Equilíbrio de solubilidade Equilíbrio de solubilidade
e solubilidade de sais

Reações de precipitação na 
remoção de poluentes da água

pp. 198/199

NOVIDADE

R õ d i it ã



— Animação 
— Simulador
— Atividade interativa
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p. 180

Etapas 
de resolução 

bem 
definidas

Resolução 
passo a passo de exercícios 
tipo Exame

Informação 
adicional na 
margem do manual 
do Professor

Exercícios resolvidos em grande quantidade e com 
clara identificação das diferentes etapas de resolução

— Vídeo resolução 
— Atividade

Vídeo resoluçãoíd l ã

pp. 188/189

Em Síntese
Sistematização dos 
conteúdos apresentados

Questão resolvida
Exercícios resolvidos em grande 

das diferentes etapas de resoluçãoSimuladorSi l d  Formação ã
de precipitados
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– Apresentação
– Animação

p. 119

p. 157

Mais além
Atividade 

de pesquisa
CTSA

Mais além
Articulação

interdisciplinar

Propostas de trabalho que envolvem diferentes áreas 
de competências do Perfil dos Alunos e estabelecem 
interligações CTSA e interdisciplinares



– Quiz
– Teste Interativo

Questões para resolver 
Exercícios diversificados no fim de cada tópico

CONCEITOS
ESSENCIAIS

pp. 190/191
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Mais além
CTSA com 

soluções para 

o Professorp. 175

Soluções 
na margem 
do Manual
Professor

Soluções 
projetáveis, 
uma a uma, 
a partir da 

Grau de 

dificuldade 

identificado
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pp. 32/33

p. 139

Páginas apelativas, com uma 
apresentação motivadora dos conteúdos

Questões globais no fim de cada subdomínio, com tabela 
para autoavaliação das Aprendizagens Essenciais

– Kahoot
– Teste interativo

pp. 80/81

Exercícios 
adaptados 
de Exame

Tabela para 
autoavaliação das 
Aprendizagens 
Essenciais
NOVIDADE



Apoio ao trabalho 
laboratorial

pp. 204/205

pp. 206/207
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Apoio às Atividades Laboratoriais 
no Dossiê do Professor

Procedimentos e registos de 
observações bastante claros

No Manual, para cada 
Atividade Laboratorial 
apresenta-se

– Objetivo

– Questões pré-laboratoriais 

– Procedimento experimental

– Registo de resultados 

– Tratamento de resultados 

– Questões pós-laboratoriais

Recursos digitais de 
apoio a todas as
Atividades Laboratoriais
– Apresentação
– Vídeo laboratorial 

com execução do 
procedimento 

– Resolução de um 
exercício tipo Exame 
sobre a AL 

– Kahoot®
– Vídeo laboratorial 

com tratamento de 
resultados (exlusivo 
do Professor)

Vídeos 
laboratoriais  

detalhados

Anexo de apoio 
à Atividade Laboratorial 

3 com a calculadora 
gráfica



O Caderno de Exercícios 
e Problemas inclui:
– Resumos dos conteúdos teóricos + questões resolvidas

– Questões para resolver (incluindo questões adaptadas de Exame) 

– QR-code que permite aceder aos conceitos essenciais 
de 10.o e 11.o anos

– 3 provas modelo relativas à componente de Química 
do 10.o e 11.o anos

– Formulário de Exame e Tabela Periódica

Versão do Professor com soluções na margem.
Versão digital com soluções projetáveis (on/off) em  )

Preparação eficaz 
para o Exame Nacional

pp. 36/37

Inclui tabelas que ajudam a estruturar 
o raciocínio e mostram de forma clara 
e objetiva as diferentes etapas de resolução

p. 92

Questões 
adaptadas 

de Exame
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pp. 115/116

  Aula Digital

Ferramenta organizada por domínio que
permite simular uma prova de Exame. 
Todas as questões apresentam cenários
de resposta.

Vídeos Dicas para o Exame com e
chamadas de atenção para aspetos relevantes NOVIDADE

Atividades interativas de resposta fechada (tipo Exame) com feedback automáticok
Simulador de exames online

3 provas 

modelo de Exame 

com Química do 

10.º e 11.º anos
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O Dossiê do Professor inclui:

 NOVIDADE

Avaliação

10 questões de aula – 1 prova modelo de Exame NOVIDADE

5 minitestes NOVIDADE

Recursos complementares
– Grelhas para correção de testes e minitestes
– Grelhas para avaliação por rubricas 

NOVIDADE

– 3 propostas de trabalho interdisciplinar NOVIDADE

Ensino Digital

Avaliação baseada em critérios
Uma proposta de orientação prática, que apoia uma efetiva avaliação
por rubricas na sala de aula.
Nesta publicação destacamos:

 Participação dos alunos nos processos de avaliação

WEBINAR
EXCLUSIVO

AVALIAÇÃO BASEADA EM CRITÉRIOS

Para futuros utilizadores do projeto
Um apoio efetivo à implementação de uma avaliação 

sobre a operacionalização em sala de aula.

Avaliar e Aprender numa Cultura 
de Inovação Pedagógica NOVIDADE

Materiais exclusivos 
do Professor

O

Av

– 
– 

R

código QR
10
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PowerPoint®

Vídeos com resolução de 
exercícios passo a passo

apresentação de conteúdos

Vídeos Química no dia a dia

Simuladores Testes interativos

Recursos Digitais 
Na Aula Digital pode comunicar com 
os alunos, partilhar recursos, enviar trabalhos 
e testes e ter feedback automático

i ®

Víd l ã díd í i di di

Si l d i i

www.jogodeparticulas11.te.pt

NOVIDADE

PowerPoint®
 Vídeos para todas as

Professor que inclui
tratamento de dados
Vídeos Química 
no dia a dia
 Vídeos com resolução 
de exercícios 
passo a passo

apresentação de 
conteúdos
Simuladores

(com explicação)
Quizzes e Kahoots®
Testes interativos



Inclusão
As questões apresentadas 
no Manual e no Caderno 
de Exercícios e Problemas 
têm diferentes níveis de 

através de um código de
cores (verde, amarelo ou
vermelho), permitindo aos 
alunos progredir ao seu 
próprio ritmo. 

No Dossiê do Professor 
há uma variedade de 
instrumentos de avaliação
que podem ser adaptados 
a alunos com diferentes 
ritmos de aprendizagem.

Perfil dos Alunos
Propostas de trabalho
na rubrica Mais Além,
no Manual, que mobilizam 
diferentes áreas de 

dos Alunos. 
Contém propostas d
trabalho adicionais 
Dossiê do Professor.

Prepara para o Exame Nacional
– Questões resolvidas passo a passo e uma grande 

quantidade e diversidade de questões ao longo do Manual.
– Questões adaptadas de Exame e vídeos 

explicativos com dicas para o Exame.
– Simulador de Exames.
– Provas modelo no Caderno de Exercícios e Problemas.

Recursos digitais
– Recursos digitais de grande

qualidade pedagógica disponíveis 
para todos os conteúdos.

– No Manual do Professor estão

do aluno e os exclusivos do Professor.

Autonomia
Grande quantidade de q
resolvidas com uma clara apre-
sentação das diferentes etapas de
resolução, essenciais para
que o aluno compreenda como 
se resolvem os exercícios e

No Manual, ao longo da explicação 
teórica surgem na margem 
pequenas questões de aplicação
direta a cujas respostas o aluno não 
tem acesso. Para as Questões para
resolver e Questões globais, mais
elaboradas, são-lhe fornecidas as 

apoiar no seu estudo autónomo.
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Saiba mais

www. jogodeparticulas11.te.pt
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