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Ciência em Construção
Para introduzir aos alunos conceitos básicos 

Facilita a aprendizagem através de uma linguagem 
acessível e de uma distribuição equilibrada dos conteúdos1

CIÊNCIA
          EM
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páginas 6 e 7
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Facilita a aprendizagem através de uma linguagem 
acessível e de uma distribuição equilibrada dos conteúdos1

principais objetivos 
de aprendizagem 
a desenvolver em 
cada capítulo

páginas 54 e 55

páginas 56 e 57
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Equilíbrio entre texto e imagem

Texto didático
claro, cuidado
e sucinto

Notas e dicas
ao longo do texto didático:
•
• fornecem informações 

•
•

páginas 78 e 79

páginas 58 e 59
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Questões de 
verificação

as  aprendizagens dos 
assuntos principais

Facilita a aprendizagem através de uma linguagem 
acessível e de uma distribuição equilibrada dos conteúdos1

páginas 68 e 69

páginas 70 e 71
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Atividades práticas simples e de rápida 

página 72

páginas 74 e 75
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2 Estimula a aquisição e a mobilização 
de competências pelo Aluno

Atividades para aplicação e 
integração de aprendizagens

Atividades:
· teórico-práticas
· laboratoriais
· de campo

páginas 62 e 63

páginas 61 e 65 página 34 (vol.2)
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Propostas de 
atividades
interdisciplinares

saberes de diferentes 
disciplinas para aprofundar

Ciências Naturais

objeto de estudo está relacionado 

páginas 77 e 82

páginas 46 e 47 (vol.2)

páginas 46 e 47
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Resumos visuais

dos vários capítulos

3 Apoia o Aluno no estudo autónomo 
e na consolidação dos conteúdos

páginas 86 e 87

páginas 52 e 53

páginas 132 e 133 (vol.2)
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Guiões de apoio ao estudo

  DESTAQUES: 

INCLUI PODCASTS
DE APOIO 

AO ESTUDO 

Resumos 
de apoio 
ao estudo

Versão exclusiva para Professor
com soluções na banda lateral

Soluções projetáveis na Aula Digital 
(exclusivo Professor)

página 3  (C.A.)

páginas 38 e 39  (C.A.)
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Aprendizagens Essenciais

(metodológicas, de articulação
interdisciplinar, etc.)

•
• Planos de aula
• Proposta de DAC

• Fichas de avaliação, com versão 
adaptada para alunos com mais 

•
• Rubricas de avaliação de desempenho
• Projeto MAIA

• Atividades práticas
• Relatórios orientados
• Fichas informativas
• Saídas de campo
• Atividades de projeto

• Fichas de trabalho
• Fichas de ampliação
• Fichas formativas adaptadas
• Fichas lúdico-didáticas

• Roteiro Aula Digital
• Guião de exploração de recursos digitais

4 e promove o ensino diferenciado  

Manual
Edição do Professor

Dossiê 
do Professor

RECURSOS
EDITÁVEIS E 

FOTOCOPIÁVEIS
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Nesta publicação destacamos:
• Avaliação formativa e avaliação sumativa: 

conceitos, natureza, propósitos e práticas
• Critérios de avaliação e a sua utilização 

nos processos de avaliação e de 

•
de informação: fundamentos e práticas

• Participação dos alunos nos processos

Recuperação 
de Aprendizagens

Avaliar e aprender
numa cultura de inovação 
pedagógica

PARA FUTUROS UTILIZADORES  
DO PROJETO
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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

4 e promove o ensino diferenciado  

Explore os recursos digitais

Responda às atividades do Manual

Num só clique, mostre as soluções

Aceda ao Caderno de Atividades 
Dossiê do 

Professor

NOVIDADE!
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Recursos que encontrará:

APP aula digital

www.100cn8.te.pt

Link

• Vídeos

• Quizzes

• Avaliação

• Acesso
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Atividades para aplicação e 
integração de aprendizagens, 
destinadas à aquisição e 
mobilização de competências.

Integração contextualizada 
de tópicos de Cidadania.

Orientado para o apoio 
à compreensão.

Facilitador da aprendizagem 
e do estudo autónomo.

Atividades, trabalhos 
de pesquisa prático 
e laboratorial, saídas 
de campo.

Sugestões de pontes 
interdisciplinares extra 
na margem lateral do manual 
do Professor.

Engloba um vasto conjunto 
de recursos digitais para a 
apresentação, aplicação e 
avaliação de conhecimentos.

Forte aliado do Professor na 
sala de aula e grande apoio 
para o trabalho autónomo 
do Aluno.

INTERDISCIPLINARIDADECOMPREENSÃO E AUTONOMIACIDADANIA ATIVAPERFIL DO ALUNO DIGITAL

www.100cn8.te.pt

Facilita a aprendizagem através de uma linguagem acessível e de uma distribuição equilibrada dos conteúdos

Estimula a aquisição e a mobilização de competências pelo Aluno
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