Marca a página

Professor + Aluno

Exclusivo do Professor**

Português 11.º ano

Dossiê do Professor

Manual
Inclui Páginas cruzadas
– intertextualidade com o 10.º ano

Páginas de oralidade

Manual de
operacionalização
de projetos

Documentos orientadores;
Planificações; Testes de
avaliação; Fichas por domínio;
Rubricas de avaliação; Materiais
de apoio

Planificações dos projetos
do manual em articulação
com DAC, por unidade

Aprendizagem autónoma

Os Maias interativos

Apresentações orais
associadas à Educação
Literária

Páginas de atividades
Exercícios com nível diferenciado

Recursos Digitais*
Inclui Instalivros

Guiões de aprendizagem
autónoma e de trabalho
colaborativo

Percursos digitais com
ilustrações da época
e breves textos explicativos

Aprendizagens significativas
Educação Literária abordada ao ritmo do aluno
com notas laterais

Educação inclusiva
Testes de avaliação com acomodações curriculares

Personalização da aprendizagem
Exercícios de grau cognitivo variável e atividades que vão
ao encontro dos alunos, com recurso a aplicações digitais

Rubricas de avaliação
Propostas de rubricas para vários domínios e tarefas

Projeto de leitura

Manual Digital

Sugestão de obras
contempladas no Plano
Nacional de Leitura

* 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
Português 11.º ano

Marca a página
O professor que trabalha com o Marca a página distingue-se por…
… promover atividades diversificadas, motivadoras e eficazes.
… respeitar o ritmo de aprendizagem de cada um dos alunos.
… mostrar a intemporalidade do texto literário.
… desenvolver a autonomia dos alunos.

Roteiros digitais

Excertos textuais que
acompanham o ritmo da aula
Notas laterais

Páginas cruzadas
Intertextualidade com textos
e obras do 10.º ano

Questionários diversificados, claros
e promotores da autonomia

Páginas de oralidade

Apresentações orais associadas às obras de Educação Literária
(infografias e propostas de atividades)

Pensa fora da caixa
Projeto interdisciplinar
para cada unidade

Vídeos motivacionais com opiniões
de personalidades de diferentes áreas
da sociedade:
Ana Luísa Amaral
Afonso Cruz
Catarina Furtado
Pedro Ribeiro
Paula Lobo Antunes
Gustavo Carona

Páginas de atividades

Cidadania e Desenvolvimento
Autonomia e Flexibilidade Curricular

Recursos digitais*

Indicação do grau
de dificuldade

Roteiros digitais (Os Maias, “O Sentimento dum
Ocidental”)
Instalivros (EVstory)
QuizEV de Gramática
Páginas de revisão em formato podcast
PowerPoint® didáticos
Vídeos e atividades para todos os conteúdos
Gerador de testes interativo
E muito, muito mais!

Grelhas de
autoavaliação
da Escrita
Fichas de Oralidade, Leitura,
Educação Literária, Escrita
e Gramática

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.

Roteiro digital

EVstory

Gramática
Ficha | 36 | Funções sintáticas
Manual pp. 358-365

| 1 | Associa os elementos da coluna A aos da coluna B, de forma a identificares o constituinte a que
pertence cada um dos segmentos destacados.

MPAG11PA © Porto Editora
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1.1. Identifica as funções sintáticas dos elementos destacados no item 1.
a) sujeito (simples)
b) predicado

c) sujeito (composto)
d) modificador restritivo do nome

e) predicativo do sujeito
f) predicativo do complemento direto
g) complemento do nome
h) modificador restritivo do nome
i) modificador
j) predicado

k) complemento oblíquo
l) sujeito (simples)
m) modificador
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Explore o Páginas de atividades Digital
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Exclusivo do Professor: projetável, com e sem soluções.

Outros componentes digitais
DOWNLOAD

Dossiê do Professor

Manual de
operacionalização
de projetos

Gerador de testes

A partir dos conteúdos do manual
Pode gerar automaticamente
várias versões de um mesmo teste
e personalizá-las com diferentes graus
de dificuldade ou questões criadas por si.
Gerador de testes
do Marca a página

Aprendizagem
autónoma

Os Maias interativos

Projeto de leitura

