Professor + Aluno

História 8.º ano

HSI: História sob Investigação
Segurança
Rigor científico e pedagógico garantido
pela experiência da equipa e revisores.

Motivação
A ideia de investigação percorre todo
o projeto, desde o manual aos vários
materiais de apoio e recursos digitais.

Organização
Da planificação à avaliação, todas as etapas
para auxiliar o professor e motivar os
alunos.

Manual
Linha conceptual, questões orientadoras, texto,
conceitos, fontes e questões, tudo ligado e organizado.

Diversificação

Exemplar do Professor
Sugestões de resposta a todas as questões.

Estratégias e recursos para diferentes níveis
de aprendizagem, incluindo propostas de
rubricas de avaliação.

Sucesso!
Os vários componentes do projeto
conjugam-se para garantir a aprendizagem
e avaliação de todos os alunos.

Gerador de testes
Caderno de Atividades

HSI pelo Mundo

Exclusivo do Professor**

Fichas de trabalho; Relatório
da Investigação; Faz Sentido;
Regista as tuas conclusões;
Sob Escuta; Testes.

Dossiê do Professor
Agenda; Planificação e
Planos de Aula; História
em Projeto; Guiões de
Exploração de Filmes;
Guiões de Visita de Estudo;
Olimpíadas da História;
toda a Avaliação.

Recursos Digitais*

Roteiros de investigação,
para gostar ainda mais
de História!

HSI o Essencial
Sempre à mão!
Guião aula a aula,
com sugestões de
recursos, planificação
simplificada e
esquemas para
cada aula.

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

Centenas de recursos
extra que fazem a diferença!

HSInclusão
Fichas de trabalho
e testes com
acomodações
curriculares.

HSI em Rubricas
Propostas de atividades
para uma avaliação por
rubricas; Grelhas de
observação; Testes rápidos.

Manual Digital
Uma nova dimensão
de aprendizagem. Desde
"HSInfiltrados" aos “Mapas Interativos”,
são novas formas de aprender!

* 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
História 8.º ano

HSI: História Sob Investigação
A História está sempre a inovar e, nós, professores de História, estamos
sempre a investigar novas formas de cativar os jovens para a História.
O HSI8 apresenta um vasto conjunto de recursos construídos
para ajudar os nossos alunos a pesquisarem, debaterem
ideias e fundamentarem opiniões.
Organizámos tudo o que precisamos para as nossas aulas, assim
como para o restante trabalho, desde a planificação à avaliação.
Venham daí, a História continua sob investigação!

Tempo, espaço e
contextualização,
com pistas para o
levantamento de
ideias dos alunos.

Investiga...
Questões orientadoras
para trabalhar as AE.

Anoto o Essencial • Autoavalio

Páginas finais de
subdomínio para
consolidar e sistematizar
os conteúdos.

POLÍGRAFO HSI
Propostas para uma análise
crítica à informação.

Do Passado ao Presente • História em Projeto

Recursos digitais*
Mapas de abertura interativos
HSInfiltrados
Visitas 360.°
Vídeos (inclui excertos de filmes)
Áudios (Escuto! e Sob Escuta)
QuizEV (Olimpíadas da História)
PowerPoint®
E muito, muito mais!

Propostas para ligar o
passado ao presente e
temas para atividades
interdisciplinares.

Projeto Digital
Todos os livros
em formato digital

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.

Visitas 360°

HSInfiltrados

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

Caderno de Atividades Digital

Explore o Caderno de Atividades Digital
Exclusivo do Professor: projetável, com e sem soluções.

Outros componentes digitais
DOWNLOAD

Dossiê do Professor

HSI o Essencial

QuizEV

Agora também com cartões!
Lance questões às suas turmas sem recurso
aos dispositivos móveis dos seus alunos.
Distribua pela turma os cartões1, faça scan
às respostas com o seu telemóvel e obtenha
resultados instantâneos.

1

Disponíveis na Escola Virtual.

HSInclusão

HSI em Rubricas

