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

Manual  
(Edição do Professor)

Caderno de Exercícios e Problemas

Caderno de Exercícios  
e Problemas
(Edição do Professor)

Caderno de Apoio  
ao Professor

Avaliar e Aprender  
numa Cultura Pedagógica

–  Texto com forte articulação CTSA
–   

Exame Nacional, com reforço  
da quantidade de exercícios,  
da sua frequência,  
diversidade e tipologia

–  Forte apoio ao trabalho  
laboratorial, com vídeos  
detalhados para todas as  
atividades experimentais

–  Recursos digitais inovadores,  
disponíveis para todos os  
conteúdos
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Manual
Abertura de domínio 

A Química no dia a dia 
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Equilíbrio químico

Vídeo de  
introdução   
ao tema.  

Indicação dos conceitos-chave.

Recursos 
digitais  
disponíveis 
para o  
Aluno na 
Aula Digital. 

Abertura de subdomínio



Ilustrações rigorosas  
e de grande qualidade .
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Notas  
laterais   
com 

 
de conceitos.

Equilíbrio químico

Simulador 

Atividade  
interativa

Vídeos Química no dia a dia  
que relacionam os conteúdos  
abordados com o quotidiano.

para o  
Professor das 

Essenciais  
trabalhadas.

Remissão 
para a  
Atividade 
Laboratorial.

pp. 110/111

Equilíbrio químico e 
princípio de Le Châtelier

Simulador  
com questões de  
exploração integradas.

NOVIDADE

p. 54

p. 61
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Atividades com propostas de pesquisa,  
análise de textos e dados experimentais, etc.  
Mobilizam diferentes áreas de competências  

p. 58
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Vídeos documentais relacionados 
com os conteúdos abordados.

ATIVIDADE  CTSA 
MARTE, VIDA À CUSTA  
DE CO2… UM DESAFIO!

ATIVIDADE  CTSA
CUIDAR DA ÁGUA É CUIDAR DA SAÚDE

pp. 182/183 

p. 10 

Explicação  
contextualizada

Articulação CTSA 



icação
A seguir a cada questão resolvida é apresentada uma questão proposta. 
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QUESTÕES RESOLVIDAS

QUESTÕES PROPOSTAS 

 Soluções na margem   
para o Professor .

pp. 46/47

Vídeo Dicas para o Exame.

p. 62

Remissões para +Questões e para o  
Caderno de Exercícios e Problemas.

Cálculo da constante de equilíbrio

Vídeo resolução  
passo a passo de 
questão tipo Exame.

        Animação
Constante  
de equilíbrio

NOVIDADE

Equilíbrio químico
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pp. 122/123

O ESSENCIAL 

       QUESTÕES 

DESAFIO  

Kahoot®
Teste Interativo

Remissões  
para o  
Caderno de 
Apoio ao  
Professor.

p. 186p. 31

Exercícios com  

diferenciado
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p. 130

       QUESTÕES 

Questões globais

Questões relativas às  
Atividades laboratoriais 

Os exercícios de resposta fechada 
das +Questões podem ser resolvidos 
de modo interativo na  

pp. 128/129

       QUESTÕES 

 Soluções  
na margem   
para o  
Professor .

EXAME 

Exercícios  
 

que preparam  
para o exame



Atividades laboratoriais 
orientadas e com forte apoio à sua realização 

8

No Manual, para  
cada Atividade  
Laboratorial:
–  Questões  

pré-laboratoriais 
–  Trabalho  

laboratorial 
–  Questões  

pós-laboratoriais 

 

Apoio às Atividades Laboratoriais  
no Caderno de Apoio ao Professor:

  Respostas às questões pré  
e pós-laboratoriais do Manual
 Grelhas de registo
 Testes
 Questões de Exame

  Para todas as atividades laboratoriais: 
 Apresentação
  Vídeo laboratorial com execução do procedimento
 Vídeo com resolução de um exercício sobre a AL 
 Atividade
 Kahoot® e 

Em exclusivo para o Professor 
  Vídeo laboratorial com  
tratamento de resultados

pp. 64/65

p. 63
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Para cada subdomínio 
 O Essencial
  + Questões 
–  O 1.O exercício de cada tópico tem ajudas  

de apoio à sua resolução 
–  Incluem questões sobre as atividades laboratoriais  
 Questões globais 

Resumos
3 provas – Química 10.O e 11.O anos
Cotações e critérios de correção

respostas de todos os exercícios para o aluno.

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

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

 

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

 Simulador de exames online

  Apoio à preparação para o Exame

 Questões tipo Exame no Manual e no Caderno de Exercícios e Problemas.
  Secção Preparar o Exame no Caderno de Exercícios e Problemas,  
com resumos e provas de Química 10.O e 11.O anos.
  Atividades interativas de resposta fechada (tipo Exame) com feedback/explicação.

Inclui  

3 provas  

modelo  

de Exame



Caderno 
de  
Apoio ao 
Professor

– Respostas às questões do Manual       – Testes
– Grelhas de avaliação        – Questões de exame 

Avaliação 
Para cada subdomínio são disponibilizadas os seguintes materiais:

–  3 Fichas formativas: uma com as noções básicas, outra com as aprendizagens  

–  2 Questões de aula para 10 min
– 1 miniteste para 25 min

Disponibilizam-se ainda 

– 3 testes (incluem questões sobre AL)
– 1 teste global
– Rubricas de avaliação

Resoluções detalhadas de todos os materiais de avaliação disponibilizados

Interdisciplinaridade
–    4 Propostas de DACs que permitem o trabalho colaborativo interdisciplinar
– Respostas às Atividades CTSA do Manual

–    Aplicações gratuitas úteis para o ensino da Química 
–    Roteiro de utilização da Aula Digital e guia de exploração  

dos recursos multimédia

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

 Avaliação formativa e sumativa: conceitos, propósitos e práticas

 Participação dos alunos nos processos de avaliação

Consulte o webinar mais recente sobre a temática através do 

WEBINAR
EXCLUSIVO

AVALIAÇÃO BASEADA EM CRITÉRIOS

Para futuros utilizadores do projeto
Um apoio efetivo à implementação de uma avaliação  
baseada em critérios, com explicação detalhada  
sobre a operacionalização em sala de aula.

DOMINGOS FERNANDES

Aprender e Avaliar numa Cultura  
de Inovação Pedagógica NOVIDADE
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www.11q.te.pt

Vídeo de abertura de domínio Apresentações PowerPoint®

Vídeos com resolução de  
exercícios passo a passo

Vídeos para todas as AL

Animações para apresentação  
de conteúdos

Atividades interativas  
(com explicação)

Testes interativos

Vídeos  Química no dia a dia 

Simuladores

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

Recursos digitais  
de apoio à  

aprendizagem



ente 
para o Exame Nacional
Questões resolvidas passo a passo  
e uma grande quantidade e  
diversidade de questões ao longo  
do Manual.
Questões tipo 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  

 
os recursos digitais do aluno  
e os exclusivos do Professor.

Abordagem contextualizada da Química
Explicação teórica com forte articulação CTSA. 
As atividades propostas envolvem diferentes áreas  
de competências do .

Inclusão 
questões com maior 

No Caderno de Exercícios e Problemas o 1.O exercício tem  
uma ajuda útil para o aluno estruturar o seu raciocínio.
Em exclusivo para o Professor há uma variedade de  
instrumentos de avaliação que podem ser adaptados  
a .

www.11q.te.pt 
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Saber mais:

 
curriculares atuais:  

Apoio ao trabalho  
laboratorial
O Manual orienta os alunos  
com um procedimento detalhado  
e no registo de resultados.
É dado apoio adicional na  
Aula Digital e no Caderno  
de Apoio ao Professor.


