Projeto Digital
NOVIDADE

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

Manual de Geometria Descritiva A
Professor* + Aluno

Todos os livros
em formato digital

Geometria Descritiva A 11.º ano

Livro de Exercícios Digital

No computador, no tablet ou no telemóvel.

Fichas de diagnóstico
que mobilizam pré-requisitos necessários
ao desenvolvimento do estudo

Abordagem
pragmática e rigorosa
apoiada por desenhos em perspetiva
e fotografias que acompanham
as situações apresentadas em projeção

Manual Digital Interativo

Reforço da
componente prática

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

Manual

Desenvolvido em rigorosa
articulação com o manual.
Exercícios para verificar, aplicar, sistematizar
e consolidar conhecimentos.

Recursos Digitais

Acesso e condições de utilização
· Abordagem teórica pragmática
em www.escolavirtual.pt
· Representações espaciais e fotografias
que acompanham as projeções
· Exercícios-tipo
· Exercícios de aplicação
· Exercícios globais
· Propostas de resolução dos exercícios com relatórios

com exercícios-tipo, exercícios
de aplicação e exercícios globais

Aprendizagem efetiva
com propostas de resolução com
relatórios de todos os exercícios

Livro de Exercícios
com exercícios de diferente complexidade,
por unidades temáticas, e exercícios globais,
todos com propostas de resolução

Apoio digital

App EV Smart Book

em diferentes plataformas, com
múltiplos recursos que sistematizam
e consolidam a aprendizagem

Com a resolução faseada dos exercícios
que não apresentam a solução no livro

Site Geometria Descritiva A
www.portoeditora.pt/geometriadescritiva
·A
 nimações
·F
 otografias
·V
 ídeos
·R
 esolução faseada dos exercícios globais

Livro de Exercícios (2 Partes)
+ App EV Smart Book
· Desenvolvido em rigorosa articulação com o manual
· Resumos teóricos
· Exercícios de diferente complexidade
· Exercícios globais
· Propostas de resolução de todos os exercícios

Manual Digital Interativo
Exclusivo do Professor

*	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.

Geometria Descritiva A 11.º ano

Manual de Geometria Descritiva A
Privilegiando uma estratégia de desenvolvimento da inteligência espacial
dos alunos, conjuga de forma inseparável texto, imagem e exercícios que
estimulam as competências necessárias à consolidação do pensamento
abstrato e à perceção e visualização espaciais.

Recursos digitais com a
resolução faseada de todos
os exercícios globais.

A partir da mobilização de pré-requisitos necessários ao desenvolvimento
dos conteúdos, proporciona processos de análise e questionamento crítico
da realidade que dotam o aluno de competências para a tomada de decisões
e formulação de soluções.
Representações em perspetiva e
fotografias que acompanham as
situações apresentadas em projeção.

Exercícios globais

Recursos digitais que complementam as
aprendizagens e apresentam a resolução
faseada dos exercícios globais.

Abordagem didática
clara e rigorosa.

Exercícios para relembrar e consolidar
noções essenciais necessárias para o
estudo dos novos conteúdos.
Reforço da componente prática:
exercícios-tipo, exercícios de
aplicação e exercícios globais.

Recursos digitais
Animações
Fotografias
Vídeos
Resolução faseada dos exercícios globais
E muito, muito mais!

Com um grafismo claro e sugestivo, apoiado numa representação rigorosa e no vocabulário adequado da disciplina,
favorece a perceção e visualização espaciais.

Fichas de Diagnóstico

