Física e Química A Química 11.º ano
Professor + Aluno

Química em reação
Atual, motivador
e indutor da curiosidade
Apresentação de conteúdos e atividades
contextualizados em situações reais e atuais
e com valorização das questões ambientais.

Desenvolve
competências inerentes
ao trabalho científico

Manual

Atividades práticas que conduzem
à pesquisa de informação, previsão,
espírito crítico, resolução de problemas
e comunicação de ideias e resultados,
em contextos de partilha e colaboração.

Exemplar do Professor
com soluções em contexto e sugestões pedagógicas
na banda lateral

Valoriza as diferentes
modalidades da
avaliação pedagógica

Caderno do Aluno
Exemplar do Professor

Testes À Prova
de Exame

Recursos Digitais*

Múltiplas e diversificadas propostas
de tarefas e instrumentos de avaliação,
com vista à promoção de aprendizagens
de qualidade e à obtenção das
classificações ambicionadas.

Gerador de testes

com resoluções em contexto Testes para preparação
do exame nacional

Exclusivo do Professor**

Possibilidade de gerar novas versões
dos testes do projeto, de forma automática.

Dossiê do Professor
• Planeamento Pedagógico
• Avaliação Pedagógica
• DAC – Contributos da Química
• Guia de Exploração Digital
• Protocolos plastificados

Atividades Práticas
• Exploração das Atividades
Laboratoriais e das
Atividades investigativas
• Disponibilizado em caso
de adoção

À Prova de Exame

Manual Digital

• Questões de exame nacional
resolvidas
• Disponibilizado em caso de adoção

* 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
Física e Química A Química 11.º ano

Química em reação
A Química é essencial para fazer face aos desafios que
a Humanidade enfrenta e garantir a sustentabilidade do planeta.
A partir de situações reais e atuais, o Química em reação
propõe-se consciencializar as gerações futuras, ao estimular
a curiosidade e interesse pelos fenómenos que nos rodeiam
e permitir o desenvolvimento de competências diversificadas.

Informações
exclusivas para
o professor.

Apresenta atividades investigativas para contextualizar, aprofundar
e ampliar aprendizagens numa perspetiva disciplinar e interdisciplinar.

Aprendizagens Essenciais organizadas em 19 módulos,
com exercícios e problemas diversificados, apoiados
em recursos digitais em contexto.
Inclui explicações detalhadas de exercícios com várias
etapas de resolução.

Atividades Laboratoriais

• Questões pré-laboratoriais
• Proposta de execução
• Questões pós-laboratoriais

Surgem no desenvolvimento dos conteúdos, no momento ideal para
a sua implementação, e foram concebidas de forma a desenvolver
competências inerentes ao trabalho científico.
Abordagens contextualizadas em situações
reais e atuais, com valorização das questões
ambientais:
• Hiperpáginas
• Atividades investigativas

Caderno do Aluno + Testes À Prova de Exame

Fichas por módulo
e por subdomínio

Recursos digitais*
Simulações
Podcasts
Vídeos
Atividades
QuizEV
E muito, muito mais!
Testes para preparação
do exame nacional

Projeto Digital
Todos os livros
em formato digital

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

NOVIDADE

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.

Vídeo

Simulação

Caderno do Aluno Digital

Ficha A
1
2

M6 Constante de equilíbrio

e quociente da reação

Elabore uma síntese dos conteúdos tratados no módulo 6, completando as frases seguintes.
maior

(A) Quanto

menos

sentido direto,
vice-versa.

for Kc de uma reação química, mais extensa é a reação direta (e
extensa é a reação inversa) e quanto maior for Kc da reação química reversível no
menor
será a constante de equilíbrio dessa reação no sentido inverso, K 'c, e

(B) A partir do quociente de reação, Qc, por comparação com Kc, pode-se prever o sentido em que a
reação ocorrerá, a maior velocidade, até se atingir o equilíbrio químico.
direta

– se Qc < Kc, o sistema evoluirá no sentido da reação
– se Qc > Kc, o sistema evoluirá no sentido da reação

equilíbrio químico

– se Qc = Kc, o sistema encontra-se em
2
2

.

até atingir o equilíbrio químico.

inversa

até atingir o equilíbrio químico.

Complete o diagrama seguinte, de modo a estabelecer as ligações corretas entre os conceitos abordados
no módulo 6.
Quanto
maior for
a

Explore o Caderno do Aluno Digital
por
comparação
com o

Constante de

equilíbrio (K )
Exclusivo do Professor: projetável,
com e sem soluções.
c

Quociente da
reação (Qc)

Mais extensa
é a reação
direta

5

Menos extensa
é a reação

Outros componentes digitais
pode
prever-se
a evolução da
reação
até se atingir o

6

e

e

Maior
éa
constante de
equilíbrio (Kc)

7

inversa

Menor
éa
constante de
equilíbrio (K c' )

em que
1

2

3

4

Qc = Kc

e sistema
encontra-se
em

Qc < Kc

o sistema
evolui no

Sendido
direto

Qc > Kc

o sistema
evolui no

Sentido
inverso
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Testes À Prova de Exame

Equilíbrio

até
atingir o

Dossiê do Professor
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Gerador de testes

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

DOWNLOAD

1
K 'c = ___
Kc

químico

Quanto mais extensa a
reação direta (> Kc),
menos extensa será
a reação inversa

Atividades Práticas
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