
Recursos Digitais e Manual Interativo

Apoio à implementação 

do projeto em formato 

Webinar, preparado e 

apresentado pela equipa 

de autores.
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MANUAL DO ALUNO 

MANUAL CERTIFICADO

FACULDADE DE LETRAS 
DA UNIVERSIDADE DO PORTO

CADERNO DE APOIO 

ÀS APRENDIZAGENS

GUIÕES DE TRABALHO AUTÓNOMO +

COMPREENDO E APLICO OS CONCEITOS

JOGOS

Para o Aluno

Avaliar e aprender  
numa cultura de  
inovação pedagógica

·  Manual do Professor (inclui marcadores com  
Aprendizagens Essenciais e Recursos Digitais)

·  Caderno de Apoio às Aprendizagens  
(Versão do Professor)

NOVIDADE

NOVIDADE

Manual Interativo

NOVIDADE



NOVIDADENNNOOV

Explicação  

dos conceitos  

mais detalhada  

em

Atividades 

«Compreendo 

e aplico os 

conceitos» 

QR Code para  

aceder a animação  

de «Ponto de partida» 

para os conteúdos  

do subtema

Distingue  

conceitos que,  

por vezes,  

os estudantes 

confundem

NOVIDADENOVIDADE

NOVIDADE

NOVIDADETREINO O MEU OLHAR

istingueDi

Não confundo

pp. 52/53

pp. 76/77

Ligação passado/presente

Análise de fontes

Definição dos 

conceitos a identificar/

aplicar segundo as  

Aprendizagens 

Essenciais

Contextualização no tempo, 

em sincronia e diacronia
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CONTEXTUALIZAÇÃO NOS GRANDES 
PERÍODOS HISTÓRICOS

CONTEÚDOS ESTRUTURADOS 
POR AULAS

O que me dizem as fontes 

O que me dizem as fontes
Análise de fontes com questões de tipologia diversificada

Atividades direcionadas para análise de fontes iconográficas

Manual



Vamos lá 
pensar...

Preciso de ajuda?

NOVIDADENNNNOOV

Atividade e Quiz 

A economia no 

Antigo Regime

Dicas que orientam o aluno 

com vista a obter êxito nas 

aprendizagens

Questões que 

lançam o debate  

na turma de forma 

a promover o 

pensamento crítico

Questões que 

permitem 

trabalhar domínios 

de Cidadania e 

Desenvolvimento

Esquemas  

laterais que  

ajudam à 

compreensão

do texto didático

Atividade de sistematização  

que responde à questão inicial  

da aula

Visita virtual  

a Tenochtitlan

(guia de 

exploração)

A Agora
já sei…

Ser cidadão

PrePrePrePreciscisciscissPrecis ajudjjjjjjjjjjjjjj a?ajjj d ?j
i t

sso do o o e ajsso doo de jPreciso de ajuda?
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Resumo da aula anterior  

em articulação com novos conteúdos Questão orientadora da aula

Questões laterais que acompanham  

o texto e funcionam como guião de leitura, 

promovendo a autonomia do aluno

pp. 34/35
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NOVIDADENONOVIVIDADADEDE

Tarefas para 

desenvolvimento 

de competências 

e mobilização das 

aprendizagens

Apêndice no 

final do manual, 

com uma 

atividade para 

cada "aula", 

que permite a 

diferenciação 

pedagógica

Expressões 
com História

Vou pesquisar e descobrir quem foi...

Tarefas para

Atividades

p
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p
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Destaque para 

curiosidades 

e expressões 

trabalhadas em 

«História curiosa», 

no final de cada 

subtema

Atividades que promovem a 

pesquisa de forma autónoma

Remissão para  

+ Atividades,  

no final do manual

pp
. 

p
1211
2

11
2

11
2
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Agora faço a minha autoavaliação

Atividades de avaliação formativa, de tipologia variada,  

com questões segundo o modelo das provas de aferição. 

Atividade de 

sistematização em 

formato de resumo

NOVIDADE

Descubro o conceito

Questões laterais que acompanham  

o esquema e ajudam à sua exploração

pp. 96/97

Recordo 

Esquema organizado por áreas  

- Política, Sociedade, Economia e Arte
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Kahoot®

Teste interativo

Síntese do subtema  

com versão aúdio

Soluções 

projetáveis  

alínea a alínea 

ou da totalidade 

da atividade, no 

Manual Interativo
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Manual

pp. 128/129

pp. 94/95

Rota Interativa

A arte barroca 

em Portugal

 Saber Elementos da realidade histórica que podem ser abordados em 

complemento do que é proposto nas Aprendizagens Essenciais
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… um desafio
1.

1.1

1.2

1.3

2.

2.1

HISTÓRIA  
E …

EXCLUSIVO DO PROFESSOR

As tarefas destas duas páginas 
podem ser trabalhadas de forma 
diversificada. Assim, o professor, 
mediante o seu contexto, pode, 
por exemplo, optar por: 
a)  ir realizando as tarefas 
conforme for terminando de 
abordar os temas propostos, 
numa lógica de criar pontes 
entre os vários conteúdos; 
b)  mobilizar e consolidar as 
aprendizagens desenvolvidas ao 
longo do ano letivo; 
c)  desenvolver as suas aulas 
numa lógica de aprendizagem 
por projeto; 
d) criar um DAC baseado em 
algumas destas propostas.

4.

3.

2.2

•
•

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

3.4

EXCLUSIVO DO PROFESSOR

Tópicos de resposta
Sugestões disponíveis no Dossiê 
do Professor.

… um desafiio
COMO É QUE O MUNDO MUDOU AO LOONGO DOS ÚLTIMOOS 600 ANOOS?

F.1 ›Mapa mundo de Ptolomeu, 1482.

F.3 ›A criação de Adão, de Miguel Ângelo, c. 1511.

F.2 ›Mapa mundo de Basttista Agnese, c. 1544.

1. Observo a F.1 e a F.2. 

1.1 Identifico as diferenças e as semelhanças entre a F.1 e a F.2 em termos de territórios 
conhecidos pelos Europeus.

1.2 Consulto as páginas 18 a 23. Seleciono três acontecimentos que considero terem contribuído
para este conhecimento do mundo pelos Europeus.

1.3 Pesquiso, no manual (páginas 20 a 39) e na Internet, os contactos entre povos e culturas
que existiram a partir do século XVI. Construo um quadro, seguindo o exemplo seguinte,
e justifico as minhas opções. Partilho com a comunidade escolar e debato as diferentes 
propostas com os colegas.

Contactos entre Consequência  
positiva

Consequênccia
negativa

Consequêência 
a longo prrazo

Africanos e Europeus

Asiáticos e Europeus

Americanos e Europeus

2. Observo a F.3 e leio a F.4.

2.1 Refiro o que vejo na F.3.

…
C

HISTÓRIA  
E …

EXCLUSIVO DO PROFESSOREXCLUSIVO DO PROFESSOR

As tarefas destas duas páginas 
podem ser trabalhadas de forma
diversificada. Assim, o professor,
mediante o seu contexto, pode,
por exemplo, optar por:
a)  ir realizando as tarefas
conforme for terminando de
abordar os temas propostos, 
numa lógica de criar pontes
entre os vários conteúdos; 
b)  mobilizar e consolidar as 
aprendizagens desenvolvidas ao
longo do ano letivo; 
c)  desenvolver as suas aulas
numa lógica de aprendizagem 
por projeto;
d) criar um DAC baseado em
algumas destas propostas.
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F.5 ›Revolução Agrícola (seleção de animais e sementes).

F.7 › Manifestantes à porta da COP-26 (Conferência das
Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas), em 2021.

F.6 › Revolução Industrial.

F.8 ›Estátua da Liberdade «transformada» em 
«estátua da poluição».

4. Faço um vídeo acerca da minha visão de como a liberdade tem sido um direito defendido e a 
defender ao longo do tempo, e de como o mundo mudou ao longo dos últimos 600 anos.

3. Observo a F.5, a F.6, a F.7 e a F.8.

2.2 Consulto as páginas 52 a 63 do manual e comento a seguinte afirmação: «O Renascimento
não é uma imitação, mas uma reinvenção da Antiguidade Clássica». No meu comentário, 
devo atender às seguintes questões:

• Quantos séculos separam a Antiguidade Clássica e o Renascimento? 

• Que semelhanças e que diferenças existem entre a arte clássica e a arte renascentista?

2.3 Relaciono a mensagem representada na F.3 com a mensagem da F.4. Posso usar na minha 
resposta os seguintes conceitos: teocentrismo, antropocentrismo, razão e Iluminismo.p
Depois, dou três exemplos de acontecimentos históricos que provem a concretização do que
defende Rousseau, na F.4 (consulto as páginas 102 e 103 do manual).

2.4 Debato, com os meus colegas, como se foi alterando a visão acerca das capacidades e 
dos direitos dos seres humanos desde a Idade Média até à atualidade, passando pelo 
Renascimento. Estas mudanças foram rápidas ou lentas? Justifico as minhas opiniões.

3.1 Com base na F.5 e na F.6, bem como nas páginas 117 a 122, refiro três consequências positivas 
e três consequências negativas das revoluções agrícola e industrial para as pessoas que 
viveram nos séculos XVIII e XIX. Justifico as minhas escolhas.

3.2 Descrevo o que vejo na F.8.

3.3 Consulto as páginas 136 a 144 e interpreto a mensagem da F.8.

3.4 Penso se a Revolução Agrícola e a Revolução Industrial dos séculos XVIII e XIX podem ser, ou 
não, relacionadas com a realidade histórica que é denunciada pelas F.7 e F.8.

EXCLUSIVO DO PROFESSORREXCLUSIVO DO PROFESSORR

Tópicos de respostap p
Sugestões disponíveis no Dossiê 
do Professor.
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pp. 170/171

… um desafio

Proposta para abordar as Aprendizagens Essenciais numa lógica  

de aprendizagem por projeto. Pode ser desenvolvida em integração 

e articulação curricular, originando um DAC

«COMO É QUE O MUNDO MUDOU AO LONGO DOS ÚLTIMOS 600 ANOS?»
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42 Propostas de 

trabalho/atividades

     (1 por cada «aula»)     (1 por cada «aulaa»)a «aula

Propostas de filmes,  

música e livro relacionados 

com os conteúdos de 8.º ano

Caderno de Apoio às Aprendizagens

dos 

º ano

AVALIAR E APRENDER NUMA CULTURA 
DE AVALIAÇÃO PEDAGÓGICA

Nesta publicação destacamos:
• Avaliação formativa e sumativa: conceitos, propósitos e práticasAA

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

• Diversificação dos processos de re

• Participação dos alunos  
nos processos de avaliação

Um apoio efetivo à implementação de uma avaliação 

baseada em critérios, com explicação detalhada sobre  

a operacionalização em sala de aula.

Participação dos alunos nos processos de avaliação baseada em critérios.

Para futuros utilizadores do projeto

AVALIAÇÃO BASEADA EM CRITÉRIOS

Materiais exclusivos do Professor

DOMDOMINGINGOSO FERNANDES

Materiais e

Agora...  
penso  
 e faço

ação na avaliação e na classificação

ecolha de informação

WEBINAR
EXCLUSIVO

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

com soluções

Versão digital com soluções 

projetáveis (on/off)

Identificação  

das Aprendizagens 

Essenciais  

trabalhadas

Agora penso e faço

Atividades de sistematização 

com tipologia diversificada

Soluções na banda 

do Professor

Remissão para as 

páginas do Manual

#Filme TOP

NOVIDADE

NOVIDADE

Iden

das 

Esse

trab

NOVIDADE

Nova estrutura, para organizar o estudo em articulação com o Manual
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Materiais exclusivos do Professor

Guiões de trabalho autónomo e

Compreendo e aplico os conceitos

Versão interativa em

DOSSIÊ DO PROFESSOR

GUIÕES DE TRABALHO AUTÓNOMO + COMPREENDO E APLICO OS CONCEITOS
Atividades a realizar  

em ambiente multimédia

·  Planificações a longo e a médio prazos,  

por período e por semestre

·  Planos de aula

·  Avaliação

· Matrizes dos Testes   

· 6 Testes (A e B)

· Provas-modelo de Aferição   

· Critérios de correção detalhados

· Grelhas de apoio à avaliação

·  Aprendizagens diferenciadas

· Fichas com grau de adequação diferenciado (A e B)

· Soluções

·  Outros caminhos para a aprendizagem histórica

· No fio da cidadania (atividades de História e Cidadania)

· Roteiros de visitas de estudo

·  Ensino Digital

Atividades com dicas de orientação  

e autocorreção, que contemplam 

todos os conteúdos das Aprendizagens  

Essenciais de 7.º e 8.º anos, tendo em 

vista promover a autonomia do aluno

Inclui: 

·  12 Guiões de trabalho autónomo 

que apoiam a recuperação das 

aprendizagens de  7.º ano

·  10 Guiões de trabalho autónomo  

para os conteúdos do 8.º ano 

NOVIDADE

NOVIDADE

NOVIDADE

o 

gens 

em 

no

NOVIDADE

s
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Para cada um dos conceitos das 

Aprendizagens Essenciais do 8.º ano 

«Compreendo e aplico os conceitos» 

Inclui:

·  curta explicação que contextualiza 

cada um dos conceitos

·  atividade síntese 



NO FIO DA EDUCAÇÃO Inclui:

·  Referenciais curriculares da aprendizagem histórica 

·  Domínios de aprendizagem em História  

– teoria, prática e avaliação

·  Inteligências múltiplas  

– Renascimento: uma proposta – com exemplos  

para o tema do Renascimento

·  Organizadores gráficos: Diagrama de Venn, ARE,  

História mapeada, Critico de arte por um dia,  

O que aprendi serve-me para…

arte por um dia,  

…

Inteligência musical: 

vamos «dar música» 

aos humanistas

Rubrica de avaliação do domínio de 

«Leitura, cruzamento e seleção de fontes 

históricas diversas»

Materiais exclusivos do Professor

JOGOS DIDÁTICOS

PALAVRAS por um fio
O objetivo geral deste jogo é conseguir  

acertar no maior número de conceitos  

ou acontecimentos através de pistas

QUEM é QUEM?
O objetivo geral deste jogo é conseguir 

descobrir os agentes históricos ou as obras  

secretas escolhidas pelo adversário antes dele
David

1501-1504

Miguel Ângelo.
Florença.

IGREJA 
LUTERANA

Religião
Lutero

Protestante
Católica      

Dav
1501-11501-1

Miguel Â
Flore

D. Filipa de Lencastre1360-1415

Casada com D. João I.
Mãe da «Ínclita Geração».

5
3636360600--11415

cooommm DD. Jocllitittaa GGeraD. João I
1357-1433

Mestre de Avis.

Casado com D. Filipa 

de Lencastre.

M
Cas

É QUEM
QUEM

153
CARTÕES

IG
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R

PPro
C

MARE CLAUSUM

Mar fechado
Mar aberto
Tratado de 
Tordesilhas

Países Ibéricos

TRÁFICO DE 

ESCRAVOS

Comércio

África

América

Seres humanos

MMMMAAAARE CLAUMAMAAAAMM RER  CLAU

MMaaaarr fecha
MMMaaarrr aber
Trraaaattaado d
ororrddddeesilh

eeesss IIbér

por
 um  fi o

171
CARTÕES
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Num só clique, mostre as soluções,  
alínea a alínea, ou da totalidade das atividades 

da página. Permite limpar e voltar a fazer.

Responda às atividades do manual,  
escrevendo diretamente nas páginas  

e fazendo a correção automática.

Projete o Manual Interativo e experimente a forma 

mais fácil de trabalhar em sala de aula.

Agora já pode escrever no seu manual e fazer 

correção automática.

Aceda ao Caderno de Apoio às Aprendizagens  
ou aos materiais do Dossiê do Professor,  

sem sair da página.

Explore os recursos digitais  
dentro da página e veja em  

simultâneo os exercícios  

do Manual.

NOVIDADE

Manual Interativo

N ó li l õ

id d d lResponda às ativiR d à ti i

E l di i i
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·  Animações «Ponto de partida»  

para cada subtema

·  Apresentações PowerPoint ®  

com locução

·  Infográficos com análise de obras de arte

·  Infográficos

·  Animações

·  Mapas e rotas interativos

·  Mapoteca

·  Linhas do tempo com vídeos

·  Excertos de filmes

·  Guiões de trabalho autónomo  

(com Kahoots®)

·  Compreendo e aplico  

os conceitos 

·  Vídeos interativos com fontes e atividades

·  Jogos «Quem quer ser historiador?»

·  Guiões de exploração de visitas virtuais

·  Atividades interativas

·  Quizzes  e Kahoots®

·  Testes interativos

Recursos Digitais

NOVIDADE

NOVIDADE

NOVIDADE
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Recursos digitais de apoio à aprendizagem.
Na Aula Digital pode comunicar com os alunos,  
partilhar recursos e enviar trabalhos  
e testes e ter feedback automático. 

Linhas do tempo

Excertos de filmes

Mapas interativos e Mapoteca

Vídeos interativos

Jogos, Quizzes e Kahoots®

Apresentações PowerPoint®  

com locução

VíVíVídddeos iii tnter tatiiivos

J Q i K h t ®

MaM pas iintera itivos e MMapoteca

E t d fil

ações «Ponto de partida»

para cada subtema

prendizagem.
municar com os alunos, 
iar
uto

 Animações «Ponto de partida·

r trabalhos  
omático. 

Animações

Vídeos, quizzes 
rápidos com 

explicação imediata 
e avaliação do 

progresso.

Para estudar em 

qualquer lugar!

es 
m
ta 

do 
so.

studa

InfográficosInffográfiáficos

www.ofiodahistoria8.te.pt

Saiba mais:

ApA resentações PPowe PrP ioint®®

Lii hnhas ddo tempo


