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CONTEÚDOS INTERATIVOS PARA A SALA DE AULA



Aplicações mozaTools
O mozaBook contém mais de 110 aplicações e jogos que estão concebidos para ilustração, desenvolvimento de competências, 
bem como para a realização de experiências. As ferramentas podem ser adicionadas para as apresentações e publicações 
no mozaBook e disponíveis para os alunos na plataforma online do mozaWeb para aprendizagem em casa. As suas funções 
estão em permanente expansão, sendo também regularmente introduzidas novas funções.

Ferramentas de ilustração  
e de desenho
Pode criar apresentações animadas  
espetaculares às quais pode adicionar  
vídeos e animações 3D. 

A interface intuitiva da ferramenta  
de desenho visual facilita o desenho,  
inclusivamente para os estudantes  
mais novos. As réguas integradas,  
o transferidor e o compasso facilitam  
as construções geométricas precisas.  

•   criar publicações interativas de ficheiros PDF
•   utilizar o mozaBook em qualquer tipo de ecrão
•   fazer apresentações e exercícios animados 
•   partilhar, funções sociais
•   utilizar recursos educativos já existentes e criar novos

O mozaBook é um software de apresentação otimizado para utilizar 
em quadros interativos na sala de aula. Os professores e os alunos 
podem criar apresentações enriquecendo-as com animações 3D, 
vídeos educacionais, imagens ou exercícios da Mediateca ou até  
com conteúdos personalizados. O mozaBook contém uma variedade 
de recursos educativos, tal como aplicações temáticas, jogos, 
e animações 3D abrangindo todas as disciplinas do ensino  
básico e do ensino secundário que ajudam a despertar  
o interesse dos alunos e a adquirir conhecimentos.

mozaBook    4.5
software de apresentação educacional

Descarregar e testar gratuitamente: 

www.mozaBook.com

Experimente as nossas aplicações na página www.mozaweb.com



Os alunos podem até passear na 
maioria das animações 3D, como 
nos seus jogos de vídeo favoritos. 
As nossas animações contêm 
narrações e exercícios interativos, 
ajudando na aprendizagem.

Experimente as nossas  
animações 3D na página  
www.mozaweb.com

Animações mozaik3D
As apresentações e publicações podem ser suplementadas no mozaBook de uma forma única escolhendo de  
mais de 1200 animações 3D. As animações 3D podem ser inseridas ao lado dos respetivos tópicos na sua publicação. 
Uma vez abertas num quadro interativo na aula, fornecem uma nova perspetiva interessante para os alunos.  
As animações podem ser disponíveis para os alunos em casa, na plataforma online  
do mozaWeb. 

Editor de  
exercícios inserido

Criar exercícios únicos e atrativos é fácil com  
o Editor de exercícios do mozaBook. As folhas de 

exercícios podem ser inseridas nas suas publicações 
ou apresentações e utilizadas nas aulas. É possível 

escolher de vários tipos de exercícios (escolha única 
ou múltipla, exercício de correspondência, palavras-

cruzadas, identificação de erros, ordenamento, 
encadeamento de pares, colocar em mapas, 
preenchimento de tabelas, conjuntos, etc.). 

Os exercícios podem tornar-se ainda mais atrativos 
adicionando imagens, desenhos, vídeos e ficheiros 

de áudio das suas apresentações e publicações 
importadas da Mediateca do mozaBook, da Internet 

(p. ex. Youtube) ou até do seu computador.

As aplicações mozaTools e os conteúdos interativos  
da Mediateca também são disponíveis fora do mozaBook, 
a partir da plataforma do mozaWeb para os alunos e  
os professores. Estes recursos digitais ajudam os alunos 
na preparação para as aulas e na aprendizagem em casa. 
O mozaWeb pode ser acedido com qualquer navegador 
de Internet.

mozaWeb
aprendizagem digital em casa

Visite a nossa loja online:

www.mozaWeb.com
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O software de mapas interativos mozaMap oferece 
atlas, de modo a expandir a gama de ferramentas 
disponíveis para o ensino da História e da Geografia.  
Os vários tipos de mapas e seus elementos podem ser 
livre e individualmente personalizados, simplificando 
o planeamento e condução das aulas.

mozaMap 

mapas digitais para quadros  
interativos

•   Mapas topográficos, políticos, físicos, económicos 
e históricos

•   Visualizações e exercícios pré-definidos 
ou personalizados para complementar as suas aulas

Exercícios
Pode adicionar ao seu mapa personalizado  

símbolos da indústria, da mineração, da agricultura  
e outros símbolos cartográficos a partir  

da galeria integrada. Pode inserir elementos  
cartográficos manualmente ou utilizando  

os exercícios gerados automaticamente no  
mozaMap, o que verifica as respostas dos alunos.

As visualizações pré-definidas no mozaMap 
ajudam a exibição de certos acontecimentos 
históricos. Pode criar mapas personalizados 
utilizando também a ferramenta de lupa,  
ligando ou desligando os elementos cartográficos 
necessários e adicionando imagens, textos, 
símbolos e sinais aos nossos mapas já 
existentes. É possível guardá-los para que 
possam ser utilizados nas aulas mais tarde.

Descarregar e testar gratuitamente: 

www.mozaMap.com


