¡A bordo!

Professor + Aluno

Exclusivo do Professor**

Espanhol 8.º ano

Dossiê do Professor
Avaliação; Questões de aula,
Fichas AVE, Textos alternativos,
Planificações

Manual

+

Exemplar do Professor
Guia do Professor na banda lateral

Exemplar do Professor
com soluções em contexto
Atividades lúdicas por unidade

Seleção de páginas do
manual adaptadas para
alunos com medidas de
suporte à aprendizagem

Apuntes
Resumos lexicais e gramaticais,
podcasts, glossário e verbos

Oralidade
Cuaderno de ejercicios
Mi portafolio

Manual inclusivo

Recursos Digitais*
Vídeos de abertura de unidade
Treino da oralidade
(gravação de voz)
Podcasts gramaticais

Cartões para desenvolvimento
da produção e interação oral
(disponibilizado em caso
de adoção)

Cuaderno para profes
Pasta de argolas com
materiais para organização
do trabalho com as turmas
(disponibilizado em caso
de adoção)

Atividades + Autocolantes
que concretizam as AE

Manual inclusivo
como medida de suporte à aprendizagem e à inclusão

Cultura e civilização hispânicas
através de informação selecionada e documentos autênticos

QuizEV + Roletas + Dados
recursos digitais diversificados de suporte à aprendizagem

Marcador

Manual Digital

Efemérides e expressões

* 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
Espanhol 8.º ano

¡A bordo!
Um projeto atual, dinâmico e inclusivo que vai ao encontro
das necessidades de todos e de cada um.
Parta à descoberta das seis unidades temáticas, conduzindo
os seus alunos numa viagem extraordinária pela língua
e cultura hispânicas.

Revisão dos conteúdos
da unidade, a partir de uma
canção, autoavaliação das
aprendizagens, QuizEV sobre
os conteúdos da unidade

Documentos autênticos, questionários diversos,
quadros e regras gramaticais, exercícios de aplicação,
remissões para autocolantes e caderno de exercícios

Ficha formativa com
autoavaliação, no final
de todas as unidades

REPASO

PROYETO

Miniprojeto, por unidade,
a trabalhar na disciplina
de Espanhol ou em
interdiciplinaridade

Estrutura das unidades
• Abertura (com vídeos de motivação)
• Vocabulario
• Lecturas
• Gramática
• Proyeto
• Repaso

Recursos digitais*
Vídeos, PowerPoint®
Atividades e jogos interativos
Karaoke dos textos e canções
Podcasts gramaticais
Treino da oralidade (gravação de voz)
QuizEV + Roletas + Dados
E muito, muito mais!

Podcasts com explicações
gramaticais, em português,
para diferentes estilos de
aprendizagem

Apuntes

Mapas mentais para
consolidar a aprendizagem
do vocabulário e apoiar
a produção oral e escrita

• Resumos para preparação de atividades
e testes, por unidade, em três rubricas:
vocabulário, gramática e produção escrita;
• Expressões para comunicar em francês
• Glossário PT / ESP
• Quadros de conjugação verbal

Projeto Digital
Todos os livros
em formato digital

NOVIDADE

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

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.

Vídeo

Treino da oralidade (gravação de voz)

Cuaderno de ejercicios Digital

Explore o Cuaderno de ejercicios Digital
Exclusivo do Professor: projetável, com e sem soluções.

Outros componentes digitais
DOWNLOAD

Dossiê do Professor

Manual inclusivo

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.

Oralidade

Cuaderno para profes

