Anexo 3 - Agrupamento de Escolas de Penalva do Castelo

Escolas  do  1º  Ciclo  e  Escola  EBI  de  Ínsua

2017/2018

LISTA DE MANUAIS ESCOLARES ADOTADOS

1º  Ano

Disciplina

Ano

ISBN

Título

Editora

Autores

Estudo  do  Meio

1º  Ano

978-989-767-097-8

Eureka!  -  Estudo  do  Meio  1

Areal  Editores,  SA

Angelina  Rodrigues,  António  Marcelino,  Cláudia  Pereira,  Luísa  
Azevedo,  RicardoAntunes

Língua  Portuguesa

1º  Ano

978-989-647-988-6

Eureka!  -  Português  1

Areal  Editores,  SA

António  Marcelino,  Cláudia  Pereira,  Ricardo  Antunes

Matemática

1º  Ano

978-989-647-990-9

Eureka!  -  Matemática  1

Areal  Editores,  SA

Angelina  Rodrigues,  Luísa  Azevedo

Educação  Moral  e  Religiosa  Católica

1º  Ano

978-972-8690-91-5

O  GIRASSOL  -(EMRC  -  1ºAno)

Secretariado  Nacional  da  Educação  Cristã

Luís  Coelho,  Luís  Natário,  Mª  João  Cruz

Escolas  do  1º  Ciclo  e  Escola  EBI  de  Ínsua

2º  Ano

Estudo  do  Meio

2º  Ano

978-989-767-200-2

Eureka!  -  Estudo  do  Meio  2

Areal  Editores,  SA

Angelina  Rodrigues,  António  Marcelino,  Cláudia  Pereira,  Luísa  
Azevedo

Língua  Portuguesa

2º  Ano

978-989-767-196-8

Eureka!  -  Português  2

Areal  Editores,  SA

António  Marcelino,  Cláudia  Pereira

Matemática

2º  Ano

978-989-767-198-2

Eureka!  -  Matemática  2

Areal  Editores,  SA

Angelina  Rodrigues,  Luísa  Azevedo

Educação  Moral  e  Religiosa  Católica

2º  Ano

978-972-8690-97-7

O  TESOURO  (EMRC  -  2ºano)

Secretariado  Nacional  da  Educação  Cristã

Luís  Coelho,  Luís  Natário,  Mª  João  Cruz

Escolas  do  1º  Ciclo  e  Escola  EBI  de  Ínsua

3º  Ano

Estudo  do  Meio

3º  Ano

978-989-647-381-5

Pasta  Mágica  -  Estudo  do  Meio  -  3.º  Ano

Areal  Editores,  SA

Língua  Portuguesa

3º  Ano

978-989-647-581-9

Pasta  Mágica  -  Língua  Portuguesa    -  3.º  Ano

Areal  Editores,  SA

Angelina  Rodrigues,  Cláudia  Pereira,  Isabel  Borges,  Luísa  
Azevedo
Angelina  Rodrigues,  Cláudia  Pereira,  Isabel  Borges,  Luísa  
Azevedo

Matemática

3º  Ano

978-972-0-13235-2

Alfa  3  -  Matemática

Porto  Editora,  Lda.

Eva  Lima,  Nuno  Barrigão,  Nuno  Pedroso,  Susana  Santos

Inglês  

3º  Ano

978-989-32-0124-4

Start!  -  Inglês  3.º  ano  (Manual  +  Caderno  da  atividades)

Edições  Gailivro

Carolyn  Leslie,  Joana  Silva,  Vasco  Costa

Educação  Moral  e  Religiosa  Católica

3º  Ano

978-972-8690-96-0

O  AMOR  (EMRC  -  3º  Ano)

Secretariado  Nacional  da  Educação  Cristã

Luís  Coelho,  Luís  Natário,  Mª  João  Cruz

Escolas  do  1º  Ciclo  e  Escola  EBI  de  Ínsua

4º  Ano

Estudo  do  Meio

4º  Ano

978-989-647-465-2

Pasta  Mágica  4  -  Estudo  do  Meio

Areal  Editores,  SA

Língua  Portuguesa

4º  Ano

978-989-647-463-8

Pasta  Mágica  4  -  Português

Areal  Editores,  SA

Angelina  Rodrigues,  Cláudia  Pereira,  Isabel  Borges,  Luísa  
Azevedo
Angelina  Rodrigues,  Cláudia  Pereira,  Isabel  Borges,  Luísa  
Azevedo

Matemática

4º  Ano

978-989-647-705-9

Pasta  Mágica  4  -  Matemática

Areal  Editores,  SA

Angelina  Rodrigues,  Luísa  Azevedo

Inglês

4ºAno

978-989-32-0146-6

Start  -  Inglês  4.º  ano    (Manual  +  Caderno  da  atividades)

Edições  Gailivro

Educação  Moral  e  Religiosa  Católica

4º  Ano

978-972-8690-92-2

A  LUZ  DA  VIDA  (EMRC  -  4º  Ano)

Secretariado  Nacional  da  Educação  Cristã

Carolyn  Leslie,  Joana  Silva,  Vasco  Costa
Luís  Coelho,  Luís  Natário,  Aida  Félix,
MªJoão  Cruz

  Escola  EBI  de  Ínsua  2º  Ciclo

5º  Ano

Ciências  da  Natureza

5º  Ano

978-989-767-106-7

Novo  CSI  5  -  Ciências  Sob  Investigação

Areal  Editores,  SA

Adriana  Ramos,  Vítor  Lima

Educação  Física

5º  Ano

978-972-47-5387-4

Fair  Play  -  Educação  Física  5.º/6.º  anos

Texto  Editores,  Lda.

Educação  Moral  e  Religiosa  Católica

5º  Ano

978-972-8690-86-1

CONTA  COMIGO!  (EMRC  -  5ºAno)

Secretariado  Nacional  da  Educação  Cristã

João  Valente-dos-Santos,  Jorge  Faria,  Rui  Pinho
Elisa  Urbano,  Mónica  Pires,  Pedro  Ventura,
Sérgio  Martins

Educação  Musical

5º  Ano

978-972-47-5385-0

100%  Música  -  Educação  Musical  5.º  ano

Texto  Editores,  Lda.

António  Neves,  David  Amaral,  Jorge  Domingues

Educação  Visual  

5º  Ano

978-972-0-20727-2

Evi  5/6  -  Educação  Visual

Porto  Editora,  S.A.

César  Figueiredo,  Raquel  Nery,  Susana  Leite

Educação    Tecnológica

5º  Ano

978-972-0-20726-5

Teki  5/6  -  Educação  Tecnológica

Porto  Editora,  S.A.

Jorge  Figueiredo,  José  Barros,  Paulo  Oliveira  Fernandes

História  e  Geografia  de  Portugal

5º  Ano

978-972-47-5381-2

Novo  HGP  5  -  História  e  Geografia  de  Portugal  5.º  ano

Texto  Editores,  Lda.

Ana  Matias,  Ana  Oliveira,  Francisco  Cantanhede

Língua  Estrangeira  -  Inglês

5º  Ano

978-972-47-5456-7

What's  up?  -  Inglês  5.º  ano

Texto  Editores,  Lda.

Cristina  Costa,  Isabel  Teixeira,  Paula  Menezes

Português

5º  Ano

978-972-0-20011-2

Livro  aberto  -  Português  -  5.º  Ano

Porto  Editora,  S.A.

Fernanda  Costa,  Lídia  Bom

Matemática

5º  Ano

978-972-47-5379-9

Novo  MAT  5

Texto  Editores,  Lda

Elza  Durão  e  Margarida  Baldaque

Ciências  da  Natureza

6º  Ano

978-989-767-218-7  

Novo  CSI  6  -  Ciências  Sob  Investigação  

Areal  Editores,  SA

Adriana  Ramos,  Patrícia  Santos,  Vítor  Lima

Educação  Física

6º  Ano

978-972-0-20947-4

Jogo  Limpo  5/6  -  Educação  Física

Porto  Editora,  S.A.

Educação  Moral  e  Religiosa  Católica

6º  Ano

978-972-8690-90-8

ESTOU  CONTIGO!  (EMRC  -  6º  Ano)

Secretariado  Nacional  da  Educação  Cristã

Educação  Musical

6º  Ano

978-972-47-5473-4

Novo  100%  Música  -  Educação  Musical  6.º  ano

Texto  Editores,  Lda.

Educação  Visual  

6º  Ano

978-972-47-4803-0

Saber  Ver  -  Educação  Visual  5.º/6.º  anos

Texto  Editores,  Lda.

Educação  Tecnológica

6º  Ano

978-972-47-4736-1

Saber  Fazer  -  Educação  Tecnológica  5.º/6.º  anos

Texto  Editores,  Lda

António  Neves,  David  Amaral,  Jorge  Domingues
Dinis  De  Carvalho,  José  Manuel  Mesquita,  PedroPassarinho,  Tiago  
Lança
Dinis  De  Carvalho,  José  Manuel  Mesquita,  PedroPassarinho,  Tiago  
Lança

História  e  Geografia  de  Portugal

6º  Ano

978-972-47-5468-0

Novo  HGP  6  -  História  e  Geografia  de  Portugal  6.º  ano

Texto  Editores,  Lda.

Ana  Matias,  Ana  Rodrigues  Oliveira,  Francisco  Cantanhede

Língua  Estrangeira  -  Inglês

6º  Ano

978-989-647-808-7

Tween  6

Areal  Editores,  SA

Margarida  Coelho,  Maria  Emília  Gonçalves

Português

6º  Ano

978-972-0-20015-0

Livro  aberto  -  Português  -  6.º  Ano

Porto  Editora,  S.A.

Fernanda  Costa,  Lídia  Bom

Matemática

6º  Ano

978-972-47-5465-9

Novo  MAT  6  -  Matemática  6.º  ano

Texto  Editores,  Lda

Elsa  Gouveia  Durão,  Margarida  Baldaque

  Escola  EBI  de  Ínsua  2º  Ciclo

6º  Ano

José  David  D.Costa
Elisa  Urbano,  Mónica  Pires,  Pedro  Ventura,
Sérgio  Martins

Escola  Básica  e  Secundária  de  Penalva  do  Castelo  

7º  Ano

Ciências  Físico-Químicas

7º  Ano

978-989-23-2663-4

Novo  F.Q.7  -  C.F.Q.  7º  ano    (Nova  Edição)

Asa  Editores  II  

Maria  Domingues  Beleza,  M.  Neli  G.  C.  Cavaleiro

Ciências  Naturais

7º  Ano

978-989-647-667-0

  Descobrir  a  Terra  7  -  Ciências  Naturais

Areal  Editores,  SA

Cristina  Antunes,  Manuela  Bispo,  Paula  Guindeira

Educação  Física

7º  Ano

978-972-0-32605-8

Jogo  Limpo  -7º/8º/9º  -    Educação  Física  

Porto  Editora,  Lda.

José  David  Costa

Educação  Visual

7º  Ano

978-989-23-2261-2

Manual  das  Artes-Educação  Visual  (Nova  Edição)    

Asa  Editores  II,  SA

Elza  Ramos,  Manuel  Porfírio

Geografia

7º  Ano

978-972-0-32075-9

Fazer  Geografia  3.0

Porto  Editora,  Lda.

História

7º  Ano

978-972-47-4897-9

O  fio  da  História  -  7.º  Ano    (Nova  Edição)

Texto  Editores,  Lda.

Ana  Gomes,  Anabela  Santos  Boto,  António  Lopes,  Hélio  Pinho
Ana  Oliveira,  Francisco  Cantanhede,  Isabel  Catarino,  Marília  Gago,  
Paula  Torrão

Língua  Estrangeira  I  -  Inglês

7º  Ano

978-989-647-720-2

iTeen  7

Areal  Editores,SA

Margarida  Coelho,  Maria  Emília  Gonçalves

Língua  Estrangeira  II  -  Francês

7º  Ano

978-989-23-1878-3

Cest  Top!  7º  Ano

Asa  Editores  II,  SA

Lídia  Marques,  Paula  Costa

Língua  Estrangeira  II  -Espanhol

7º  Ano

978-989-708-084-5

MOCHILA  7º  Ano

SANTILLANA  -  Constância

Beatriz  Moriano,  Filipe  Bermejo,  Paula  Pinto,  Susana  Mendo

Língua  Portuguesa

7º  Ano

978-989-23-2255-1

Contos  e  recontos  7  -  L.  P.  7º  ano  (Nova  Edição)

Asa  Editores  II,  SA

Carla  Marques,  Inês  Silva

Matemática

7º  Ano

978-972-0-32736-9

Matemática  Dinâmica  7

Porto  Editora,  Lda.

Tecnologias  de  Informação  e  Comunicação 7º  Ano

978-989-744-105-9

TecnIC  7/8

Lisboa  Editora,  S.A  /RaizEditora

Luís  Guerreiro,  Luísa  Faria,  Pedro  Rocha  Almeida
Ana  Paula  Tavares,Eduardo  Roque,  Lurdes
Xambre

Música

7º  Ano

978-989-647-391-4

Menu  Musical  7/8

Areal  Editores,  SA

Educação  Moral  e  Religiosa  Católica

7º  Ano

978-972-8690-88-5

QUERO  SABER!  (EMRC  -  7º  Ano)

Secretariado  Nacional  da  Educação  Cristã

Nuno  Ribeiro,  NunoRocha
António  Cordeiro,  José  Luís  Dias  ,  Fernando  Moita,  Margarida  
Portugal
Carlos  Brás,  Duarte  Nuno  Januário,  Eliana
do  Carmo  Correia

Escola  Básica  e  Secundária  de  Penalva  do  Castelo  

8º  Ano

Ciências  Físico-Químicas

8º  Ano

978-972-0-32836-6

Explora  8  -  Físico-Químicas

Porto  Editora,  Lda.

Ciências  Naturais

8º  Ano

978-989-647-509-3

  Descobrir  a  Terra  8

Areal  Editores,  SA

Educação  Moral  e  Religiosa  Católica

8º  Ano

978-972-8690-89-2

QUERO  DESCOBRIR!  (EMRC  -  8º  Ano)

Secretariado  Nacional  da  Educação  Cristã

Geografia

8º  Ano

978-972-770-974-8

Sem  Fronteiras  8.º  Ano

Plátano  Editora,  Lda.

Cristina  Antunes,  Manuela  Bispo,  Paula  Guindeira
António  Cordeiro,  José  Luís  Dias  ,  Fernando  Moita,  Margarida  
Portugal
Cristina  Domingos,Sílvia  Lemos,  Telma
Canavilhas

História

8º  Ano

978-972-0-31390-4

Missão:  História  8

Porto  Editora,  Lda.

Cláudia  Amaral,  Elisabete  Jesus,  Eliseu  Alves

Educação  Visual

8º  Ano

978-989-23-2261-2

Manual  das  Artes-Educação  Visual    (Nova  Edição)

Asa  Editores  II,  SA

Elza  Ramos,  ManuelPorfírio

Língua  Estrangeira  I  -  Inglês

8º  Ano

978-989-647-484-3

iTeen  8

Areal  Editores,  SA

Alexandra  Gonçalves,  Margarida  Coelho,  Maria  Emília  Gonçalves

Língua  Estrangeira  II  -  Francês

8º  Ano

978-989-23-2694-8

C'est  Top!  8  -  Francês  8.º  ano

Asa  Editores  II,  SA

Lídia  Marques,  Paula  Costa

Língua  Estrangeira  II  -  Espanhol

8º  Ano

978-989-708-560-4

MOCHILA  8.º  Ano

SANTILLANA  -  Constância

Beatriz  Moriano,  Filipe  Bermejo,  Paula  Pinto,  Susana  Mendo

Língua  Portuguesa

8º  Ano

978-989-23-2681-8

Contos  e  recontos  8  -  L.  P.  8º  ano  (Nova  Edição)  

Asa  Editores  II,  SA

Carla  Marques,  Inês  Silva

Matemática

8º  Ano

978-972-0-32236-4

Matemática  Dinâmica  8

Porto  Editora,  Lda.

Catarina  Antão,  Luísa  Faria,  Pedro  Rocha  Almeida

Educação  Física

8º  Ano

978-972-0-32605-8

Jogo  Limpo  -7º/8º/9º  -    Educação  Física  

Porto  Editora,  Lda.

José  David  Costa

Tecnologias  de  Informação  e  Comunicação 8º  Ano

978-989-744-105-9

TecnIC  7/8

Lisboa  Editora,  S.A  /RaizEditora

Ana  Paula  Tavares,Eduardo  Roque,  Lurdes
Xambre

Escola  Básica  e  Secundária  de  Penalva  do  Castelo  

9º  Ano

Ciências  Físico-Químicas

9º  Ano

978-972-0-32838-0

Explora  9  -  Físico-Químicas

Porto  Editora,  S.A.

Ciências  Naturais

9º  Ano

978-989-647-926-8

Compreender  o  Corpo  Humano  9

Areal  Editores,  SA

Educação  Moral  e  Religiosa  Católica

9º  Ano

978-972-8690-87-8

QUERO  SER!  (EMRC  -  9º  Ano)

Secretariado  Nacional  da  Educação  Cristã

Carlos  Brás,  Duarte  Nuno  Januário,  Eliana  do  Carmo  Correia
Helena  Sant'Ovaia,  Jacinta  Rosa  Moreira,
Vítor  Nuno  Pinto
António  Cordeiro,  José  Luís  Dias  ,  Fernando  Moita,  Margarida  
Portugal

Geografia

9º  Ano

978-989-708-713-4

GEOGRAFAR  9.º  Ano

SANTILLANA

Joana  Fernandes,  Maria  João  Matos

História

9º  Ano

978-989-23-3215-4

Páginas  da  História  9  -  História  9.º  ano

Asa  Editores  II,  SA

Aníbal  Barreira,  Mendes  Moreira,  Teresa  Rodrigues

Educação  Visual

9º  Ano

978-989-23-2261-2

Manual  das  Artes-Educação  Visual  (Nova  Edição)

Asa  Editores  II,  SA

Elza  Ramos,  ManuelPorfírio

Língua  Estrangeira  I  -  Inglês

9º  Ano

978-989-647-912-1

iTeen  9

Areal  Editores,  SA

Alexandra  Gonçalves,  Margarida  Coelho,  Maria  Emília  Gonçalves

Língua  Estrangeira  II  -  Francês

9º  Ano

978-972-47-5296-9

À  Toi!  9  -  Francês  9.º  Ano

Texto  Editores,  Lda.

Gorete  Fernandes

Língua  Estrangeira  II  -Espanhol

9º  Ano

978-84-9848-018-4

Club  Prisma  A2/B1  -  Intermédio    -    Livro  do  Aluno  +  Cd

Edinumen

Equipa  Prisma

Língua  Estrangeira  II  -Espanhol

9º  Ano

978-84-9848-019-1

Club  Prisma  A2/B1-Intermédio  -  Livro  de  exercícios

Edinumen

Equipa  Prisma

Língua  Portuguesa

9º  Ano

978-989-23-2264-3

Letras  &  Companhia  -  Português  9.º  ano

Asa  Editores  II,  SA

Carla  Marques,  Inês  Silva

Matemática

9º  Ano

978-972-47-5278-5

Xis  9  -  Matemática    9.º  Ano    (Nova  Edição)

Texto  Editores,  Lda.

Paula  Pereira,  Pedro  Pimenta

A.Guerner  Dias,  Osório  Da  Cunha  Matias  Santos,  Paula  
Guimarães,  Paulo  Rocha,  Pedro  Nuno  Gomes  Bastos  Martins

Escola  Básica  e  Secundária  de  Penalva  do  Castelo  

10º  Ano

Biologia  e  Geologia  -  CCH  (CT  -  FE)

10º  Ano

978-972-627-947-1

Biologia  e  Geologia  10

Areal  Editores,  SA

Educação  Física  -  CCH    (FG)

10º  Ano

978-989-647-379-2

Educação  Física  10/11/12

Areal  Editores,  SA

Filosofia  -  CCH    (FG)

10º  Ano

978-972-0-41006-1

Novos  Contextos  10  -  Filosofia  A

Porto  Editora,  Lda.

Física  e  Química  A  -  CCH  (CT  -  FE)

Anibal  Jose  Styliano  C.  Costa,  Maria  MadalenaMartins  Da  Costa
José  Ferreira  Borges,  Marta
Paiva,  Orlanda  Tavares
Andreia  Magalhães,  Carlos  Azevedo,  M.  Céu  Marques,  Noémia  
Maciel

10º  Ano

978-972-0-42228-6
978-972-47-5314-0

Eu  e  a  Física  10          (Manual  +  Caderno  da  atividades)
Novo  Jogo  Partículas  A  -  Química  A  10.º  Ano  (Manual  +  
Caderno  Atividades)

Porto  Editora,  S.A.

Física  e  Química  A  -  CCH  (CT  -  FE)
10º  Ano
Inglês  (Continuação)  -  CCH  (  CT  -  FG;;  LH  -  
FE)
10º  Ano
Francês  (Iniciação)  -  CCH  e  CT  (FG);;  LH  -  
FE
10º  Ano

978-972-0-40436-7

Start-Up  10

Porto  Editora,  Lda.

Maria  da  Conceição  Dantas,  Marta  Ramalho
Luísa  Barros,  Maria  José  Rodrigues,  Vanessa  Reis  Esteves,  
Virginia  Barros

978-972-0-01802-1

Manège  -  Nouvelle  Génération  10  (Iniciação)

Porto  Editora,  Lda.

Ana  Gueidão,  Idalina  Crespo

História  A  -  CCH  (LH  -  FE)

10º  Ano

978-972-0-41208-9

Um  Novo  Tempo  da  História  10

Porto  Editora,  Lda.

Célia  Pinto  do  Couto,  Maria  Antónia  Monterroso  Rosas

Geografia  A  -  CCH  (CSE/LH  -  FE)

10º  Ano

978-972-47-4825-2

Texto  Editores,  Lda.

Arinda  Rodrigues,Isabel  Barata,  Joana  Moreira

Geometria  Descritiva  A  -  CCH  (CT/AV  -  FE) 10º  Ano
Francês  (Continua.)  -  CCH  e  CT  (FG);;  LH  -  
FE
10º  Ano

978-972-47-4812-2

Geografia  10  -  Geografia  10.º  ano
GD-A  10  -  Geometria  Descritiva  A
10.º  ano

Texto  Editores,  Lda.

José  Fernando  Santa-Rita

978-972-47-4816-0

Le  Nouveau.Fr  10  -  Francês  10.º  ano

Texto  Editores,  Lda.

Maria  Fernanda  Martins,  Maria  Olinda  Reis

Matemática  A  -  CCH  (CT  -  FE)
10º  Ano
Matemática  Aplicada  às  Ciências  Sociais  -  
MACS  -  CCH  (LH  -  FE)
10º  Ano

978-972-0-42053-4

Porto  Editora,  Lda.

978-972-0-42900-1

Novo  Espaço  10  -  Matemática  A
Máximo  10  -  Matemática  Aplicada  às
Ciências  Sociais

Belmiro  Costa,  Ermelinda  Rodrigues
Bruno  Ribeiro,  Luísa  Faria,  Maria  Augusta
Ferreira  Neves

Português  -  CCH    (FG)

10º  Ano

978-972-0-40038-3

Encontros  10

Porto  Editora,  S.A.

Economia  A  -  CCH  (CSE  -  FE)
Práticas  de  Acção  Social  -  CT  (AS  -  
FTECN)

10º  Ano

978-972-47-4810-8

Economia  10  -  Economia  10.º  Ano

Texto  Editores,  Lda.

Noémia  Jorge,  Sónia  Gonçalves  Junqueira
Belmiro  Cabrita,  Maria  da  Luz  Oliveira,  Maria  João  Pais,  Maria  
Manuela  Góis

Práticas  de  Acção  Social  10.º  Ano
POLITICA,  ÉTICA  E  RELIGIÃO  (EMRC  -  Ensino
Secundário  -  UL  1)
VALORES  E  ÉTICA  CRISTÃ  (EMRC  -  Ensino
Secundário  -  UL  2)
ÉTICA  E  ECONOMIA  (EMRC  -  Ensino
Secundário  -  UL  3)
A  CIVILIZAÇÃO  DO  AMOR
(EMRC  -  Ensino  Secundário  -  UL  4)
CIÊNCIA  E  RELIGIÃO  (EMRC  -  Ensino
Secundário  -  UL  7)

Plátano  Editora,  Lda.

Elsa  Silva,  Rosa  Moinhos

Secretariado  Nacional  da  Educação  Cristã

Luís  Silva,  Jorge  Pires  Ferreira

Secretariado  Nacional  da  Educação  Cristã

Luís  Silva,  Jorge  Pires  Ferreira

Secretariado  Nacional  da  Educação  Cristã

Luís  Silva,  Jorge  Pires  Ferreira

Secretariado  Nacional  da  Educação  Cristã

Luís  Silva,  Jorge  Pires  Ferreira

Secretariado  Nacional  da  Educação  Cristã

Luís  Silva,  Jorge  Pires  Ferreira

10º  Ano

978-972-770-400-2

Educação  Moral  e  Religiosa  **  -  CCH  e  CT 10º  Ano

978-972-8690-93-9

Educação  Moral  e  Religiosa  **  -  CCH  e  CT 10º  Ano

978-972-8690-94-6

Educação  Moral  e  Religiosa  **  -  CCH  e  CT 10º  Ano

978-972-8690-95-3

Educação  Moral  e  Religiosa  **  -  CCH  e  CT 10º  Ano

978-972-8690-98-4

Educação  Moral  e  Religiosa  **  -  CCH  e  CT 10º  Ano

978-989-8822-01-7

Texto  Editores,  Lda.

Porto  Editora,  Lda.

Escola  Básica  e  Secundária  de  Penalva  do  Castelo  

11º  Ano

Biologia  e  Geologia    -  CCH  (CT  -  FE)

11º  Ano

978-989-23-0132-7

Desafios  (2  vol.)  11º

Asa  Editores  II,  SA

Elsa  Ribeiro,  João  Carlos  Silva,  Óscar  Oliveira

Filosofia  -  CCH  (FG)

11º  Ano

978-972-47-4949-5

Pensar  11  -  Filosofia  11.º  ano

Texto  Editores,  Lda.

Fátima  Alves,  José  Aredes,  Patrícia  Bastos

Física  e  Química  A    -  CCH  (CT  -  FE)

11º  Ano

978-972-47-5399-7

Jogo  de  Partículas  11

Texto  Editores,  Lda.

Maria  da  Conceição  Dantas,  Marta  Duarte  Ramalho

Física  e  Química  A    -  CCH  (CT  -  FE)

11º  Ano

978-972-47-5395-9

11F

Texto  Editores,  Lda.

Graça  Ventura,  Manuel  Fiolhais  e  Carlos  Fiolhais

História  A  -  CCH  (LH  -  FE)

11º  Ano

978-972-0-41281-2

Um  Novo  Tempo  da  História  11

Porto  Editora,  Lda.

Célia  Pinto  do  Couto,  Maria  Antónia  Monterroso  Rosas

Matemática  Aplicada  às  Ciências  Sociais  -  
MACS  -  CCH  (LH  -  FE)
11º  Ano

978-972-0-42902-5

Máximo  11  -  Matemática  Aplicada  às  Ciências
Sociais

Porto  Editora,  Lda.

Bruno  Ribeiro,  Luísa  Faria,  Maria  Augusta  Ferreira  Neves

Francês  (Continuação)  -  CCH    (LH  -  FE)

11º  Ano

978-972-47-4946-4

Nouveau  .FR  11  -  Francês  11.º  ano

Texto  Editores,  Lda.

Maria  Fernanda  Martins,  Maria  Olinda  Reis

Inglês  (Continuação)  -  CCH  e  CT  (FG)

11º  Ano

978-972-799-378-9

Bridges  11  -  Inglês  11.º  ano

Sebenta  –  Editora  e  Distribuidora,  S.A.

Celeste  Simões,  Helena  Oliveira

Matemática  A  -  CCH  (CT  -  FE)

11º  Ano

978-972-0-42502-7

Novo  Espaço  -  Matemática  A  -  11.º  Ano

Porto  Editora,  Lda.

Economia  A  -  CCH  (CSE  -  FE)

11º  Ano

978-972-47-4941-9

Economia  11  -  Economia  11.º  ano

Texto  Editores,  Lda.

Belmiro  Costa,  Maria  Ermelinda  Rodrigues
Belmiro  Gil  Cabrito  ,Maria  da  Luz  Oliveira,
Maria  João  Pais,Maria  Manuela  Góis

Geografia  A  -  CCH  (CSE/LH  -  FE)

11º  Ano

978-972-47-4952-5

Geografia  11  -  Geografia  11.º  ano

Texto  Editores,  Lda.

Arinda  Rodrigues,Isabel  Barata,  Joana  Moreira

Geometria  Descritiva  A  -  CCH  (CT/AV  -  FE) 11º  Ano

978-972-47-4944-0

GD-A  11  -  Geometria  Descritiva  11.º  ano

Texto  Editores,  Lda.

José  Fernando  de  Santa-Rita

Português  -  CCH  e  CT  (FG)
Técnicas  de  Expressão  e
Comunicação  -  CT  (AS  -  FTECN)

11º  Ano

978-972-0-40095-6

Encontros  -  Português  -  11.º  Ano

Porto  Editora,  S.A.

11º  Ano

978-972-41-4281-4

Eu  e  o  Outro  11º

Asa  Editores  II,  SA

Educação  Física  -  CCH  e  CT  (FG)

Areal  Editores,  SA

Cecília  Aguiar,  Inês  Ribeiros,  Noémia  Jorge
Carlos  Graciano,  Joclécio  Moura,  Maria
Dias  Antunes
Anibal  Jose  Styliano  C.Costa,  Maria
Madalena  Martins  Da  Costa

Secretariado  Nacional  da  Educação  Cristã

Luís  Silva,  Jorge  Pires  Ferreira

Secretariado  Nacional  da  Educação  Cristã

Luís  Silva,  Jorge  Pires  Ferreira

Secretariado  Nacional  da  Educação  Cristã

Luís  Silva,  Jorge  Pires  Ferreira

Secretariado  Nacional  da  Educação  Cristã

Luís  Silva,  Jorge  Pires  Ferreira

Secretariado  Nacional  da  Educação  Cristã

Luís  Silva,  Jorge  Pires  Ferreira

12º  Ano

978-989-647-379-2

Educação  Moral  e  Religiosa  **  -  CCH  e  CT 11º  Ano

978-972-8690-93-9

Educação  Moral  e  Religiosa  **  -  CCH  e  CT 11º  Ano

978-972-8690-94-6

Educação  Moral  e  Religiosa  **  -  CCH  e  CT 11º  Ano

978-972-8690-95-3

Educação  Moral  e  Religiosa  **  -  CCH  e  CT 11º  Ano

978-972-8690-98-4

Educação  Física  10/11/12
POLITICA,  ÉTICA  E  RELIGIÃO  (EMRC  -  Ensino
Secundário  -  UL  1)
VALORES  E  ÉTICA  CRISTÃ  (EMRC  -  Ensino
Secundário  -  UL  2)
ÉTICA  E  ECONOMIA  (EMRC  -  Ensino
Secundário  -  UL  3)
A  CIVILIZAÇÃO  DO  AMOR
(EMRC  -  Ensino  Secundário  -  UL  4)

Educação  Moral  e  Religiosa  **  -  CCH  e  CT 11º  Ano

978-989-8822-01-7

CIÊNCIA  E  RELIGIÃO  (EMRC  -  Ensino
Secundário  -  UL  7)

Escola  Básica  e  Secundária  de  Penalva  do  Castelo  

12º  Ano

Biologia  -  CCH  (CT  -  FE  Opção  12º)

12º  Ano

978-989-23-0427-4

Biodesafios  12.º

Asa  Editores  II,  SA

Física  -  CCH  (CT  -  FE  Opção  12º)

12º  Ano

978-972-47-5488-8

Novo  12F  -  Física  12.º  ano

Texto  Editores,  Lda.

Elsa  Ribeiro,  João  Carlos  Silva,  Óscar  Oliveira
Carlos  Fiolhais,  Carlos  Portela,  Graça  Ventura,  José  António  
Paixão,  Manuel  Fiolhais,  Rogério  Nogueira

Geologia  -  CCH  (CT  -  FE  Opção  12º)

12º  Ano

978-989-23-0424-3

Geodesafios  12º

Asa  Editores  II,  SA

Elsa  Ribeiro,  João  Carlos  Silva,  Óscar  Oliveira

Matemática  A  -  CCH  (CT  -  FE)

12º  Ano

978-972-0-42507-2

Novo  Espaço  12  -  Matemática  A

Porto  Editora,  Lda.

Belmiro  Costa,  Ermelinda  Rodrigues

Português  -  CCH    (FG)
Inglês  (Continuação)  -  CCH    (FE  Opção  
12º)

12º  Ano

978-972-0-40100-7

Encontros  -  Português  -  12.º  Ano

Porto  Editora,  Lda.

12º  Ano

978-972-0-40417-6

Xplore  12  -Continuação

Porto  Editora,  Lda.

Cecília  Aguiar,  Miguel  Magalhães,  Noémia  Jorge
Paula  M.Araújo,  Telma  Coelho  de  Sousa,
Teresa  Pinto  de
Almeida

Psicologia  B  -  CCH    (FE  Opção  12º)

12ºAno

978-972-0-43287-2

Psi  para  Si  12  -  Psicologia  B

Porto  Editora,  Lda.

Cândida  Moreno,  Maria  Manuela  Monteiro,  Pedro  Tavares  Ferreira

Química  -  CCH  (CT  -  FE  Opção  12º)

12º  Ano

978-972-47-5494-9

Novo  Jogo  de  Partículas  -  Química  12.º  ano

Porto  Editora,  Lda.

Maria  da  Conceição  Dantas,  Marta  Duarte  Ramalho

História  A  -  CCH  (LH  -  FE)

12º  Ano

978-972-0-41283-6

Um  Novo  Tempo  da  História  12

Porto  Editora,  Lda.

Sociologia  -  CCH  (LH  -  FE  Opção  12º)

12º  Ano

978-972-47-5320-1

Sociologia  12.º  Ano

Texto  Editores,  Lda.

Célia  Pinto  do  Couto,  Maria  Antónia  Monterroso  Rosas
Belmiro  Gil  Cabrito,  Maria  da  Luz  Oliveira,
Maria  João  Pais,  Maria  Manuela  Góis

Geografia  C  -  CCH  (FE  Opção  12º)
Aplicações  Informáticas  B  -  CCH  (FE  
Opção  12º)

12º  Ano

978-989-760-052-4

Geografia  C  -  12.º  Ano

Plátano  Editora,  Lda.

12º  Ano

978-972-0-43416-6

Aplicações  Informáticas  B  12

Porto  Editora,  Lda.

Direito  -  CCH  (FE  Opção  12º)

12º  Ano

978-972-0-41386-4

Direito  12

Porto  Editora,  S.A.

Economia  C  -  CCH  (FE  Opção  12º)

12º  Ano

978-972-47-5326-3

Economia  C  12º  Ano

Texto  Editores,  Lda.

Educação  Física  -  CCH  e  CT  (FG)

12º  Ano

978-989-647-379-2

Areal  Editores,  SA

Educação  Moral  e  Religiosa  **  -  CCH  e  CT 12º  Ano

978-972-8690-93-9

Secretariado  Nacional  da  Educação  Cristã

Luís  Silva,  Jorge  Pires  Ferreira

Educação  Moral  e  Religiosa  **  -  CCH  e  CT 12º  Ano

978-972-8690-94-6

Educação  Física  10/11/12
POLITICA,  ÉTICA  E  RELIGIÃO  (EMRC  -  Ensino
Secundário  -  UL  1)
VALORES  E  ÉTICA  CRISTÃ  (EMRC  -  Ensino
Secundário  -  UL  2)

Cristina  Domingos,  Silvia  Lemos,  Telma
Canavilhas
Dalila  Fonseca,  Deolinda  Pacheco,
Fernando  Marques,  Ricardo  Soares
Adelino  Teixeira,  Carlos  José  Batalhão,  Duarte  Filipe  Vieira,  Isabel  
Rocha,  Nuno  Gustavo  Pimenta
Belmiro  Gil  Cabrito,  Maria  da  Luz  Oliveira,
Maria  João  Pais,  Maria  Manuela  Góis
Anibal  Jose  Styliano  C.Costa,  Maria
Madalena  Martins  Da  Costa

Secretariado  Nacional  da  Educação  Cristã

Luís  Silva,  Jorge  Pires  Ferreira

Secretariado  Nacional  da  Educação  Cristã

Luís  Silva,  Jorge  Pires  Ferreira

Secretariado  Nacional  da  Educação  Cristã

Luís  Silva,  Jorge  Pires  Ferreira

Secretariado  Nacional  da  Educação  Cristã

Luís  Silva,  Jorge  Pires  Ferreira

Educação  Moral  e  Religiosa  **  -  CCH  e  CT 12º  Ano

978-972-8690-95-3

Educação  Moral  e  Religiosa  **  -  CCH  e  CT 12º  Ano

978-972-8690-98-4

ÉTICA  E  ECONOMIA  (EMRC  -  Ensino
Secundário  -  UL  3)
A  CIVILIZAÇÃO  DO  AMOR
(EMRC  -  Ensino  Secundário  -  UL  4)

Educação  Moral  e  Religiosa  **  -  CCH  e  CT 12º  Ano

978-989-8822-01-7

CIÊNCIA  E  RELIGIÃO  (EMRC  -  Ensino
Secundário  -  UL  7)

  NOTA:  **    Os  manuais  escolares  de  EMRC  do  ensino  secundário  só  devem  ser  adquiridos  no  início  do  ano  letivo,  após  diálogo  e  indicação  pelo  docente  das  Unidades  Letivas  que  irá  lecionar.

