Filosofia 11.º ano
Professor + Aluno

Em Questão
Rigor
Com linguagem simples.

Experiências mentais
Para a discussão das problemáticas
filosóficas.

Esquemas
Para sistematizar as aprendizagens.
Manual
Exemplar do Professor
• Guia do professor na barra lateral
• Um manual rigoroso e prático

Em revisão

Glossário

Esquemas temáticos
do 10.º ano

Para enriquecer a terminologia filosófica
dos alunos.

Humor
Para desafiar a inteligência.

Exemplos do quotidiano
Porque é necessária uma aprendizagem
significativa.

Gerador de testes
Possibilidade de gerar novas versões
dos testes do projeto, de forma automática.
Questões-Chave
Exemplar do professor

Animações das experiências mentais,
leituras orientadas e muitos outros

Exclusivo do Professor**

com soluções em contexto

Recursos Digitais*

Dossiê do Professor
Planificações, Guiões de filmes,
Textos complementares, Testes
e questões-aula (com sugestões
de resposta), Questões de Exame
Nacional, Outras atividades
e Grelhas de avaliação

Em destaque
Material de apoio
à lecionação

Humor na Filosofia

Manual Digital

Proposta de reflexão
sobre o papel do humor
na disciplina de Filosofia

* Acesso e condições de utilização em www.escolavirtual.pt
** A opção por este projeto permitirá dotar a Escola e os professores com estes recursos
pedagógicos para apoio à prática letiva, em número de exemplares igual ao número
de professores desta área disciplinar, caso o Ministério da Educação o permita.

Manual Exemplar do Professor
Filosofia 11.º ano

Em Questão
Através da discussão de temas centrais na Filosofia e pelo
confronto com as perspetivas abordadas, o Em Questão 11
proporciona as ferramentas necessárias para que o/a aluno/a
adote uma postura crítica face ao mundo que o/a rodeia.

Sistematização de conteúdos

QuizEV e Teste interativo

Áudio
Síntese de capítulo

Em Revisão

Esquemas com linguagem
simples e rigor conceptual
que destacam os conteúdos
mais importantes do 10.º ano

Os “Em” do Em Questão

Recursos digitais*
Escape room
Leituras orientadas
Experiências mentais
Recursos áudio e vídeo
Exercícios
Gerador de testes interativo
Testes autocorretivos
QuizEV
PowerPoint®
E muito, muito mais!

Em avaliação:
Exercícios com
formato de exame

Em verificação:
Validação das
aprendizagens

Em análise:
Contacto com o
discurso dos filósofos

Em discussão:
Introdução aos capítulos com
recurso a experiências mentais

Projeto Digital
Todos os livros
em formato digital

NOVIDADE

Apoio e centenas de
recursos digitais* na
app EV Smart Book e em
www.escolavirtual.pt

No computador, no tablet ou no telemóvel.

Manual Digital Interativo
Descubra a versão mais recente do manual digital,
com conteúdos diversificados, especialmente
desenvolvidos para facilitar o trabalho do professor
e a aprendizagem dos alunos.

Escape room

Entrevista com Nigel Warburton

Questões-Chave

Explore o Questões-Chave Digital
Exclusivo do Professor: projetável, com e sem soluções.

Outros componentes digitais
DOWNLOAD

Dossiê do Professor

Gerador de testes

A partir dos conteúdos do manual
Pode gerar automaticamente
várias versões de um mesmo teste
e personalizá-las com diferentes graus
de dificuldade ou questões criadas por si.
Gerador de testes
do Em Questão

Em destaque

Humor na Filosofia

