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PARA O ALUNO

Em exclusivo PARA O PROFESSOR
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Avaliar e Aprender 

NOVIDADE

–   Inclui uma grande quantidade  
e diversidade de exercícios

–  Apoia o aluno no estudo  
e na autoavaliação, com  
dicas para a resolução  
de exercícios e questões  

frequentes
–  Apoia o ensino diferenciado  

 
 

materiais adaptados 
–  Valoriza a utilização de  

materiais do dia a dia nas  
atividades experimentais 

–  Inclui propostas para trabalho  
interdisciplinar 

–  Manual Interativo  NOVIDADE

Manual do Aluno 
2 Volumes 

Caderno de Atividades 

- Manual do Professor (2 Volumes) 
- Caderno de Atividades (Versão do Professor)

NOVIDADE

Manual Interativo

Manual certificado
Faculdade de Ciências da Universidade do Porto 

NOVIDADE



 
Vídeo de 
introdução   
ao tema.  

Vol. 1 pp. 6/7 

Vol. 1 pp. 24/25 
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disponíveis  
para o aluno  
na Aula Digital. 

 

e das páginas  
onde são  
abordados. 

Simulador 
Constrói  
um átomo.  

ABERTURA DE DOMÍNIO

Com destaques 
de aspetos  
importantes do 

 
e notas laterais 

Apoia o aluno no estudo e promove a sua autonomia 

TOMA NOTA

RECURSOS DIGITAIS
CONCEITOS-CHAVE  

QUESTÕES RESOLVIDAS



Vol. 1 pp. 22/23 

Vol. 2 pp. 120/121 
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Vídeo tutorial 
 

apresentada por  
 

assuntos geralmente 
 

 
 

 
 

Banda do Professor com: 
 

 

 
 

 
turmas mais interessadas. 

  

Podcast Conversas com ciência 
NOVIDADE

Esquemas 
que ajudam a 
sistematizar 

e a organizar 
as ideias. 



Vol. 2 pp. 48/49 

Vol. 1 pp. 78/79 

Vol. 2 p. 93
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Imagens e exemplos ao serviço da compreensão dos alunos
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–  sugestões  

Vol. 1 p. 65 Vol. 1 p. 56 

Vol. 1 p. 70 

DEBATE ANALISA

TAREFA

INVESTIGA

Atividades que envolvem diferentes áreas de  
competências do Perfil dos Alunos

PROFESSOR:
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Apoia o aluno na consolidação de aprendizagens  
e na autoavaliação 

A CADA TÓPICO DE CONTEÚDOS 

Sínteses 
áudio 

apoio à  
resolução 
de algumas 
questões 
de grau de 

mais  
elevado.

Quiz 
Teste interativo 

Resumo  

 

para ajudar  
o aluno a  
organizar as 
suas ideias. 

Vol. 2 p. 93 

Kahoot® 

Questões

Vol. 2 pp. 126/127 

O Essencial

Vol. 1 p. 37 

Remissão  
para o  
Caderno de  
Atividades 

 
das áreas de 

trabalhadas em 

 
do grau de  

 

–  soluções. 

PROFESSOR:

CA Ficha n.o 19
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Grande quantidade e diversidade de exercícios 

NO FIM DE CADA DOMÍNIO 

Vol. 2 p. 130 

Vol. 2 p. 133 

Conjunto  
 

pensados  
para o estudo 
autónomo  
dos alunos. 

Com soluções 
para os alunos 

 
Manual. 

Jogo 
Quem quer ser 

+ Questões

Vol. 1 p. 122 

Vol. 1 p. 116 

Questões  
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Atividades experimentais orientadas.  Todas as atividades  
contemplam vídeos laboratoriais e relatórios orientados 

Vol. 1 p. 36 

Atividades experimentais orientadas: 
  Objetivo da atividade 
 Questões pré-laboratoriais 
  Material e Reagentes 

 Questões pós-laboratoriais 

—  Apresentação PowerPoint® 
—  Vídeo laboratorial 

 
execução do procedimento  
da atividade experimental.  

notas informativas e 
questões pós-laboratoriais. 

Relatórios orientados,  
com soluções no Dossiê  

do Professor.

  Versão editável 
Vol. 2 p. 119



Inclui «Atividades FQ  
em Casa»  que valorizam  

a utilização  de  
materiais do dia a dia 
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O Caderno de Atividades inclui: 

NOVIDADE

  5 Testes 
 Soluções 
 Materiais manipuláveis -  de iões NOVIDADE

p. 45 p. 46 

Avaliação baseada em critérios 
 

código QR

WEBINAR
EXCLUSIVO

AVALIAÇÃO BASEADA EM CRITÉRIOS

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

 
 

em sala de aula.

DOMINGOS FERNANDES

Aprender e Avaliar numa Cultura  
de Inovação Pedagógica NOVIDADE

NOVIDADE
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Avaliação 
 Minitestes 
 Questões de aula 
 Resoluções 

 Testes     Questões de provas de avaliação externa 
 Testes adaptados   

Relatórios orientados 

Propostas de articulação interdisciplinar (DAC)  NOVIDADE

Atividades FQ em casa

Outros materiais de apoio

Ensino Digital

Dossiê do Professor 

Educação Inclusiva NOVIDADE
Recuperação de  
Aprendizagens  
FQ 7.o Ano NOVIDADE

Totalmente 
editável  

   
de 7.0  

  
  Soluções  

Fichas sobre os conteúdos  
essenciais de 8.O ano, ao serviço 

 
permite que sejam trabalhadas 
autonomamente pelos alunos. 

p. 5 
p. 6 

p. 24 

Educação Incl

F
e

p
a



 11

  Apresentações ®  
 

atividades experimentais
   

 Simuladores
  Animações interativas e 3D
   «Conversas  

 
 Webquests
  Jogo «Quem quer ser  

 Quizzes
 Testes interativos
 Kahoot®

www.universofq8.te.pt 

Apresentações PowerPoint® Animações 

Simuladores Vídeos tutoriais 

Explore os 
recursos  
digitais  
dentro da 
página e 
veja em 
simultâneo 

do Manual.Aceda ao  
Caderno de  
Atividades ou  
aos materiais  
do Dossiê do  
Professor  
sair da página.

Responda às  
atividades do  
manual  
diretamente nas  
páginas e fazendo  

 

NOVIDADE

Num só clique, mostre as soluções  

atividades da página. Depois pode 

alunos a responder de novo.

Agora já pode escrever no seu Manual e fazer correção automática. 

d

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



As questões e atividades  
do manual permitem  

desenvolver as  
diferentes áreas de  

competências,  
 

do Professor 

quizzes
imediata e avaliação do progresso. 
Para estudar em qualquer lugar!

Os exercícios do  
Manual têm o nível de  

 
A publicação «Educação 

para um trabalho  
individualizado,  

promotor do acesso  
de todos às  

aprendizagens.
A

m
os

tr
a 

nã
o 

co
m

er
ci

al
iz

áv
el

 6
00

67
33

Saiba mais:

O manual tem sempre  
presentes as  

inter-relações entre 
ciência, tecnologia,  

sociedade e ambiente.

O Manual interativo é uma ferramenta 
inovadora que permite tira o maior  
partido do projeto em sala de aula.

O Dossiê do Professor 
inclui 4 propostas de 

trabalho de articulação 
curricular

www.universofq8.te.pt

Vídeos laboratoriais de grande 
qualidade, esclarecedores do 

procedimento e dos resultados 
esperados/obtidos.


