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Pasta de arquivo com 12 Provas Modelo e 4 Provas Finais de 2015.
Aplicação Multimédia constituída por:

• 2 áreas de preparação para as Provas Finais de Matemática e de Português;
• 30 Provas Finais adaptadas*;
• 12 Provas Modelo adaptadas*;
• + de 1000 questões-tipo para praticar;
• Esquemas para sintetização e revisão de conteúdos;
• Soluções de todas as provas e questões-tipo.

Jogo de Tabuleiro Digital com centenas de perguntas baseadas nas Provas Finais.

* Na aplicação multimédia foram adaptadas todas as questões das provas �nais e modelo que permitissem 
uma correção automática. 
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VantagensVantagens
• Estrutura apelativa e intuitiva que possibilita uma utilização autónoma.

• As atividades propostas têm correção automática permitindo ao aluno ter uma 
avaliação imediata do seu desempenho.

• Todas as questões-tipo são estruturadas de acordo com as provas oficiais, com os 
programas de matemática e de português e com as metas curriculares.

Aplicação multimédia com duas áreas de preparação para as 
Provas Finais de Português e de Matemática.

Versão digital e interativa das 30 
Provas Finais e das 12 Provas Modelo. Todos 
os exercícios possuem correção automática 
e apresentam a solução do problema.

As questões-tipo podem ser geradas 
de forma aleatória permitindo rever todos os 
conteúdos da área selecionada.

Jogo de tabuleiro ...de casa em casa, 
de percurso em percurso, as crianças vão 
resolver vários enigmas e explorar os 
diferentes conteúdos. Este jogo propõe, de 
forma divertida, a exploração, revisão e 
consolidação da aprendizagem! 
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Lusoinfo Multimédia SA
Rua António Gomes Soares 
Pereira, n.º 188 B
4470-139 Maia

tel: 229 428 612
tlm: 938 111 886
geral@lusoinfo.com
www.lusoinfo.com
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