Português Língua Não Materna · 1.º Ciclo

As melhores soluções
de aprendizagem: integradas,
simples e adaptáveis a cada momento,
também disponíveis no Manual Digital

Os projetos de PLNM indicados para
o 1.o ciclo chegarão brevemente à
sua escola. Sugerimos que fale com
o coordenador da disciplina para
consultar os exemplares-amostra.

Oo

Professor* + Aluno

A1 Alfabetização
A1 Iniciação

Manual + Caderno de Atividades
com cartão de memória1

Manual + Caderno de Atividades

7 detalhes que fazem a diferença:
1

	
Trabalho das mesmas temáticas

5

1
	
Cartão de memória com

do QuaREPE para níveis diferentes
de aprendizagem

conteúdos essenciais a reter

2

	Abertura de unidade com exploração
interativa de vocabulário (áudio
situacional + atividade)

6

	
Histórias em BD para impulsionar
o conhecimento da cultura
portuguesa

Exclusivo do Professor*

Livro do Professor + 20 cartazes + 80 flashcards

Livro do Professor + 20 cartazes + 80 flashcards

* A opção por estes projetos (A1 Alfabetização e/ou A1 Iniciação) 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 que lecionarão o nível A1, caso o Ministério da Educação o permita.

Estes recursos serão disponibilizados ao professor em caso de adoção.

3

	
Compreensão e expressão oral

7

	
Cartazes com temáticas exploradas

como primeiro passo para
a aprendizagem de Português

4 	Atividades lúdicas

em paralelo para dois níveis de dificuldade

e de expressão plástica

Professor* + Aluno

A1 Consolidação
A2 Iniciação

Manual + Caderno de Atividades

Manual + Caderno de Atividades

8 detalhes que fazem a diferença:
1

	
Trabalho das mesmas temáticas

5

	
Gramática sistematizada a partir

do QuaREPE para níveis diferentes
de aprendizagem

de situações de uso da língua

2

6

	Abertura de unidade com exploração
interativa de vocabulário (áudio
situacional + atividade)

C anções em paralelo com
exploração da letra em dois
níveis de dificuldade nos CA

Exclusivo do Professor*

Livro do Professor + 2 tabuleiros de jogo

Livro do Professor + 2 tabuleiros de jogo

* A opção por estes projetos (A1 Consolidação e/ou A2 Iniciação) 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 que lecionarão os níveis A1 e/ou A2, caso o Ministério da Educação o permita.

Estes recursos serão disponibilizados ao professor em caso de adoção.

3

	
Compreensão e expressão escrita

7

	
Tabuleiros de jogos

valorizadas progressivamente
com várias tipologias textuais

com cartas para rever
conteúdos dos manuais

4 	Evolução das BD para 2 temáticas:
– histórias das personagens
– histórias tradicionais

8

	
Fichas e recursos suplementares,
testes formativos e exercícios
de ortografia

Projeto Digital
Todos os livros em formato digital
No computador, no tablet ou no telemóvel.

Atividades
Vídeos

Sempre acessíveis:
para aferição interativa das aprendizagens.

Sempre acessíveis:
para introduzir de forma lúdica
e interativa as aprendizagens.

Áudios
Sempre acessíveis:
audição dos
conteúdos-chave
para consolidar
aprendizagens.

Conjugador verbal
interativo
Ferramenta indispensável
às aulas de Português
Língua Não Materna:
para de forma rápida resolver
dúvidas e/ou praticar
as conjugações verbais.

QuizEV

Gerador de testes interativo do projeto

Momentos de avaliação curtos e lúdicos:
gerador de quizzes para desafiar
os alunos na aula.

Os momentos de avaliação podem ser mais fáceis e mais motivadores:
funcionalidade simples que cria diferentes versões de testes de avaliação,
libertando tempo para outras tarefas.

Sabia que...
Pode integrar
a Escola Virtual com
o Microsoft Teams?

Português Língua Não Materna

Vantagens da integração com o Microsoft Teams:
	Entrada direta na Escola Virtual, sem necessidade de outras

credenciais de acesso, por alunos e professores.
	Sincronização das turmas no Microsoft Teams e na Escola Virtual.

Flexibilize o trabalho colaborativo!

4 razões para adotar um projeto Porto Editora
Facilitador
e potenciador
do trabalho do professor
Inclui propostas, coerentes e testadas,
para o trabalho interdisciplinar e de
articulação curricular, atividades que
permitem a diferenciação pedagógica
e a inclusão, e oferece uma
diversidade de instrumentos
de avaliação.

Alinhado
com o presente,
orientado para o futuro

Motivador
e estimulante
para os alunos
Concilia o melhor de dois mundos:
uma abordagem simples, objetiva,
realista e graficamente ajustada à idade,
e as melhores e mais apelativas
soluções tecnológicas – diversidade
de conteúdos digitais.

Reflete as orientações do QuaREPE,
dando sustentabilidade aos objetivos
definidos para o Perfil dos Alunos
à saída da escolaridade
obrigatória.

Flexível e adaptável
para qualquer contexto
educativo

Amostra não comercializável – Versão do Professor

Oo

0 1 0 0 0
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Descubra
a mais recente
geração de manuais
escolares

2022 Execução gráfica Bloco Gráfico Unidade Industrial da Maia.

Está preparado para ajudar
em quaisquer circunstâncias: na sala
de aula, no ensino à distância
ou em regime misto.

