História 8.º ano
Professor + Aluno

Vamos à História
Rigor e segurança
garantidos pela experiência da equipa.

Todas as aulas
preparadas
desde a motivação à síntese.

Manual/Projeto inclusivo
tarefas, TPC, avaliação e muitos materiais
com abordagem multinível.

Manual
Exemplar do Professor

Rubricas de avaliação

com Guia do Professor
na banda lateral

tarefas e grelhas de (auto)avaliação.

Planificações para todas
as realidades letivas

Caderno da Arte

para todas as cargas horárias
e regimes anual ou semestral.

Forte componente digital
recursos para o professor e para os alunos,
para todos os momentos de cada aula.

Gerador de testes
possibilidade de gerar novas versões
dos testes do projeto, de forma automática.
GPS do Aluno
Exemplar do Professor

BD com História
TPC com História

Recursos Digitais*

Exclusivo do Professor**

com soluções em contexto

Dossiê do Professor
Planificações, Fichas
de Avaliação, Dossiê
de Abordagem Multinível,
Aulas Inclusivas, História
em Projeto, Ensino Digital

Avaliação por
rubricas

História com
cidadania

Guiões-Lição

Manual Digital

* 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

Vamos à História
Partimos à descoberta dos indivíduos comuns e das grandes
personalidades nas páginas de abertura de subdomínio e nas suas
atrativas animações.
Cada aula inicia-se com uma motivação no “Para começar”, avança com o
“À conversa com… as fontes!” e termina com o “Para sintetizar”, sempre com
recurso ao vídeo-resumo, ao TPC inclusivo e a uma Ficha no GPS do Aluno.
Um manual funcional com componentes de utilização prática, com
documentos dos media (notícias atuais que ligam o passado ao presente),
que ainda ensina a olhar a arte e a aprender a ser um historiador TOP.

Caderno da Arte

Aula estruturada em momentos: “Para começar”; “À conversa com… as fontes!”;
texto informativo acompanhado de tópicos orientadores e conceitos; “Para sintetizar”

Avaliação por
rubricas

Ferramentas para
aprender a olhar a arte

Abordagem multinível na exploração
das fontes; propostas identificadas
por um código de cores

Em resumo…
Vamos à… Avaliação!

Indicação das Aprendizagens
Essenciais

Recursos digitais*
Vídeos de abertura de subdomínio
Conta-me História
Vídeos-Resumo (Já t’explico!)
Motivações
PPT didáticos
QuizEV
E muito, muito mais!

Todo o subdomínio em
resumos simples.
Ficha de avaliação formativa

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.

Conta-me História

Quem sou eu? Luís XIV

GPS do Aluno Digital

Explore o GPS do Aluno Digital
Exclusivo do Professor: projetável, com e sem soluções.

Outros componentes digitais
DOWNLOAD

Dossiê do Professor

Avaliação por rubricas

QuizEV

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

* Disponíveis na Escola Virtual.

História com cidadania

Guiões-Lição

