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Uma língua
falada nos
quatro cantos
do mundo...

A língua portuguesa é um dos idiomas
mais utilizados no mundo e regista
um número crescente de aprendentes
de vários países. Por isso, a Porto Editora
desenvolveu um conjunto de projetos
de aprendizagem da língua portuguesa
enquanto idioma estrangeiro, em vários
formatos e contemplando diferentes níveis
de conhecimento, que ajudarão a aprender
de forma objetiva e sustentada.
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Projetos Escolares A1·A2

Bonecos & Ca.
Para o aluno
Bonecos & Ca. 1
Nível A1

Manual

	[Inclui destacável com
transcrições áudio e autocolantes]

Bonecos & Ca. 2
Nível A1

Manual

	
[Inclui destacável com
transcrições áudio]

Livro de Atividades

Livro de Atividades

Saco zip

Saco zip

2 CD áudio

Cartão de memória

Recursos Digitais1

V
 ersão digital do manual
e do Livro de Atividades

Á
 udios de apoio (mandatos,
diálogos, textos, canções, etc.)

2 CD áudio

Recursos Digitais1

Versão digital do manual
e do Livro de Atividades

Áudios de apoio (mandatos,
diálogos, textos, canções, etc.)
Atividades interativas
Vídeos

Karaokes
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Projetos Escolares A1·A2

Bonecos & Ca. 3
Nível A1

Manual

[Inclui destacável com
transcrições áudio]

Livro de Atividades
2 CD áudio

Recursos Digitais1

V
 ersão digital do manual
e do Livro de Atividades

Á
 udios de apoio (mandatos,
diálogos, textos, canções, etc.)

Bonecos & Ca. 4
Nível A1 → A2

Manual

Livro de Atividades
2 CD áudio

	Minilivro O Estranhão,
de Álvaro Magalhães

Recursos Digitais1

V
 ersão digital do manual
e do Livro de Atividades

Á
 udios de apoio (mandatos,
diálogos, textos, canções, etc.)
A
 tividades interativas
V
 ídeos

K
 araokes

Disponíveis na app EV Smart Book
e em www.escolavirtual.pt

1
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Projetos Escolares A1·A2

Bonecos & Ca.

Para o professor

Volumes 1 e 2

Pack do aluno
Dossiê do Professor
10 cartazes
80 flashcards

Recursos Digitais1

Versão digital do manual
e do Livro de Atividades
Áudios de apoio (mandatos,
diálogos, textos, canções, etc.)
Atividades interativas
Vídeos
Karaokes
Materiais adicionais

Volume 3

Pack do aluno
Livro do Professor
1 CD áudio
2 tabuleiros de jogos
· Cartas destacáveis
Separadores (para capa de argolas)

Recursos Digitais1

V
 ersão digital do manual
e do Livro de Atividades
Á
 udios de apoio (mandatos,
diálogos, textos, canções, etc.)
M
 ateriais adicionais
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Volume 4

Pack do aluno
Livro do Professor
1 CD áudio
2 tabuleiros de jogos
· Cartas destacáveis
· Letras destacáveis
Saco zip
Separadores (para capa de argolas)

Recursos Digitais1

Versão digital do manual
e do Livro de Atividades
Áudios de apoio (mandatos,
diálogos, textos, canções, etc.)
Atividades interativas
Vídeos
Karaokes
Materiais adicionais

Projetos Escolares A1·A2

Mais-valias do projeto
	Adequação rigorosa e motivadora à faixa etária infantil,
com personagens identificadoras da lusofonia
e da cultura portuguesa.
	Resposta à heterogeneidade dos contextos
de aprendizagem de Português Língua Estrangeira
ou Língua de Herança:

	é eficaz em dois tipos de iniciação em português:
alunos em fase de aprendizagem da escrita
(Bonecos & Ca. 1) e alunos com domínio da escrita
(Bonecos & Ca. 2, 3 e 4);

	pode ser implementado em quatro anos
ou, simultaneamente, em sala de aula, para diferentes níveis
de aprendizagem/proficiência linguística, pois os temas
são transversais aos quatro volumes.

	Recurso a variadas tipologias textuais com atividades
de interpretação e de exploração lexical.

	Várias referências a elementos históricos e culturais portugueses
e do mundo lusófono.
	Trabalho diversificado das várias competências comunicativas,
incluindo a gramática e a interculturalidade.

	Possui uma grande variedade de recursos adicionais, disponíveis
nos packs do Professor:
	cartazes e flashcards;

	tabuleiros de jogos e cartas;

	guiões de exploração e soluções dos exercícios dos manuais
e dos livros de atividades;
	testes, fichas e recursos adicionais.

	EV Smart Book: acesso a diversos recursos digitais associados
ao manual e Livro de Atividades. Disponível no Bonecos & Ca. 2 e 4
e, brevemente, nos restantes volumes.

	
1
Disponíveis na app EV Smart Book e em www.escolavirtual.pt
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Projetos Escolares A1·A2

Lado a lado

Para o aluno
A1 – volumes 1 e 2
2 manuais

2 CD áudio

A2 – volumes 1 e 2
2 manuais

2 CD áudio

Mais-valias do projeto
Gestão da heterogeneidade nos manuais.

	Utilização simultânea em sala de aula dos manuais A1 e A2
(mesmas temáticas; nível de dificuldade diferente).
Pontos de encontro: atividades paralelas para A1 e A2.

Sinalização das atividades de maior/menor complexidade.

	Diversidade de materiais para o professor.
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Projetos Escolares A1·A2

Lado a lado

Para o professor
Pack do aluno

Livro do Professor:
· Sugestões metodológicas
·	Transcrições áudio e soluções
dos exercícios dos manuais
·	20 testes de avaliação
com soluções
·	2 testes intermédios + 2 testes
globais de nível com soluções
13 cartazes

16 flashcards

40 cartas

	1 CD áudio (suporte das atividades
de compreensão oral)

Recursos Digitais1

V
 ersão digital dos manuais
e livro do professor

Á
 udios de apoio (mandatos,
diálogos, textos, canções, etc.)
M
 ateriais adicionais

Disponíveis na app EV Smart Book e em www.escolavirtual.pt

1

	20 testes de avaliação com soluções.

2 testes intermédios + 2 testes globais de nível.

CD áudio – suporte das atividades de compreensão oral.
Sugestões metodológicas.

Transcrições áudio e soluções dos exercícios dos manuais.
Cartazes, cartas e flashcards.
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Projetos Escolares A1·A2

Tu cá, tu lá!
Para o aluno
A1 – volumes 1 e 2
2 manuais

2 CD áudio

A2 – volumes 1 e 2
2 manuais

2 CD áudio

Mais Leitura A2 – volumes 1 e 2
2 complementos
2 CD áudio

Mais-valias do projeto
Gestão da heterogeneidade nos manuais.

	Utilização simultânea em sala de aula dos manuais A1 e A2
(mesmas temáticas; nível de dificuldade diferente).
Sinalização das atividades de maior/menor complexidade.
Diversidade de materiais para o professor.
16 testes de avaliação com soluções.
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Projetos Escolares A1·A2

Tu cá, tu lá!

Para o professor
Pack do aluno

Livro do Professor:
· Sugestões metodológicas
·	Transcrições áudio e soluções
dos exercícios dos manuais
·	16 testes de avaliação
com soluções
·	2 testes intermédios + 2 testes
globais de nível com soluções
·	Materiais fotocopiáveis
12 cartazes

20 flashcards

40 cartas

	1 CD áudio (suporte das atividades
de compreensão oral)

Recursos Digitais1

V
 ersão digital dos manuais,
Mais Leitura e livro do professor
Á
 udios de apoio (mandatos,
diálogos, textos, canções, etc.)
M
 ateriais adicionais

Disponíveis na app EV Smart Book e em www.escolavirtual.pt

1

2 testes intermédios + 2 testes globais de nível com soluções.
CD áudio – suporte das atividades de compreensão oral.
Sugestões metodológicas.

Transcrições áudio e soluções dos manuais.
Cartazes, cartas e flashcards.

	Materiais fotocopiáveis: fichas de oralidade; atividades lúdicas/
expressão plástica; apêndice gramatical (resumos + exercícios).
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Projetos Escolares A1·A2

Falas Português?
Para o aluno
Manual

	 [Inclui autocolantes]

Caderno de Atividades
CD áudio

Mais-valias do projeto
	O manual Falas Português? Níveis A1-A2 Juvenil destina-se
a todos os jovens que, em Portugal ou no estrangeiro, iniciam
a sua aprendizagem do português como língua não materna.
Todos os conteúdos deste projeto estão de acordo com
o Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas (QECR)
e com o Quadro de Referência para o Ensino Português no
Estrangeiro (QuaREPE).
	Composto por 10 capítulos, organizados em torno de diferentes
temas, que apresentam histórias e múltiplos exercícios.
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Projetos Escolares A1·A2

Falas Português?

Para o professor
Pack do aluno

Guia do Professor:
·	Sugestões e orientações
metodológicas
· Propostas de trabalho
· Transcrições dos textos orais
· Materiais fotocopiáveis

Recursos Digitais1

V
 ersão digital do manual
e Caderno de Atividades

Á
 udios de apoio (mandatos,
diálogos, textos, canções, etc.)
M
 ateriais adicionais

Disponíveis na app EV Smart Book e em www.escolavirtual.pt

1

	Inclui páginas relativas a festividades, notas gramaticais
e autocolantes.
	Possui um CD áudio que engloba todos os diálogos
e exercícios orais.

	Exclusivo para o professor: Guia do Professor com explicações
e sugestões de exploração dos diferentes temas abordados
no manual.
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Projetos Escolares B1·B2

Cidades do Mar
Para o aluno
B1

B2

Manual

Caderno de Atividades
Ficheiros áudio

1

Manual

Caderno de Atividades
Ficheiros áudio1

Disponíveis na app EV Smart Book e em www.escolavirtual.pt

1

Mais-valias do projeto
	Desenvolvimento das competências comunicativas (B1 e B2),
baseado na dimensão histórico-cultural portuguesa:
	B1 – cidades portuguesas

	B2 – cidades de países de língua portuguesa

	Abordagem pedagógica moderna (língua como organismo vivo).
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	Soluções e transcrições áudio de todas as atividades para o aluno
(Cadernos de Atividades).

Projetos Escolares B1·B2

Cidades do Mar

Para o professor
Pack do aluno

Livro do Professor:
·	Planos de unidade
·	Sugestões metodológicas
e soluções de todas as atividades
·	Transcrições das faixas áudio
dos manuais
·	Testes e soluções
·	2 exames de níveis B1 e B2
com soluções
·	Materiais adicionais

	1 CD-ROM (faixas dos manuais,
Cadernos de Atividades
e Livro do Professor)

Recursos Digitais1

V
 ersão digital dos manuais, cadernos
de atividades e livro do professor

Á
 udios de apoio (mandatos,
diálogos, textos, canções, etc.)
M
 ateriais adicionais

Disponíveis na app EV Smart Book e em www.escolavirtual.pt

1

	Glossário em cinco línguas (manual B1).
	Materiais adicionais para o professor:

	2 exames de nível (B1 e B2) com soluções
	4 testes com soluções

	24 fichas de revisão com soluções

	Planos de unidade e sugestões metodológicas
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Projetos Escolares A2·C1

Cultura e História de Portugal
Para o aluno
A2/B1 – volume 1
Manual

Caderno de Atividades

B2/C1 – volume 2
Manual

Caderno de Atividades

Mais-valias do projeto
Manuais

	Constituídos por 15 unidades compostas por diferentes
subunidades.
	Apresentam mais de 300 imagens que complementam
os diversos textos a explorar.

	Oferecem propostas de atividades no final de cada unidade,
que vão ao encontro da realidade, dos conhecimentos
e dos gostos dos alunos.
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	Incluem textos acompanhados por Glossário, possibilitando,
assim, um maior apoio vocabular.

Projetos Escolares A2·C1

Cultura e História de Portugal
Para o professor
Pack do aluno

Livro do Professor:
·	Sugestões e orientações
metodológicas
·	Atividades complementares
·	Atividades de avaliação

Recursos Digitais1

V
 ersão digital dos manuais, cadernos
de atividades e livro do professor
M
 ateriais adicionais

Disponíveis na app EV Smart Book e em www.escolavirtual.pt

1

Cadernos de Atividades

	Nos Cadernos de Atividades são tratados os temas explorados
nos manuais na perspetiva de ensino da língua portuguesa,
reforçando, assim, esta valência do projeto. A inclusão das soluções
nestes livros permite o trabalho autónomo dos alunos.
As competências comunicativas próprias destes níveis
de proficiência linguística são trabalhadas em todas as unidades
através de atividades de:
	leitura;

	 vocabulário;

	 gramática;
	 escrita;

	 oralidade.
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Auxiliares

Sabes cantar, sabes falar!
A1 – Iniciação

2
 9 canções originais com atividade de exploração
C
 D áudio

A
 utocolantes

Recursos Digitais1

Ficheiros áudio
Karaokes

Disponíveis na app EV Smart Book e em www.escolavirtual.pt

1

Mais-valias
	Aprendizagem intuitiva e motivadora do português a partir da
audição e reprodução de canções.

	Letras das canções com temáticas do Quadro Europeu Comum
de Referência para as Línguas, com destaque para tópicos ligados
ao quotidiano da criança.
	Exploração de todas as letras das canções com atividades para
alunos que não dominam a leitura e a escrita e em fase de
aprendizagem da leitura e escrita.
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Auxiliares

Português Já!

Iniciação e Consolidação
(volumes 1 e 2)

Mais-valias
	Explicações gramaticais breves,
simples e esquematizadas.
	Exercícios diversificados com
todas as soluções, para
fomentar a aprendizagem
autónoma.

Ficheiros áudio1

Resumos teóricos

Exercícios de aplicação

C
 onjugação de verbos regulares,
irregulares, pronominais reflexos
e com complemento direto

	Recriação de situações
comunicativas reais do
quotidiano que servem de
contexto à abordagem da
gramática e do vocabulário.

	Textos e exercícios de
compreensão oral autênticos
e variados.

Transcrições áudio
Soluções

Disponíveis na app EV Smart Book e em www.escolavirtual.pt

1

gramáticas

Português Língua não Materna
Níveis A1 e A2

Níveis B1, B2 e C1

Mais-valias
	Elaborada de acordo com
o QECR e o QuaREPE, esta
gramática é um instrumento
de trabalho completo
e de fácil consulta.
Inclui exercícios para os
vários níveis de proficiência
linguística: A1, A2, B1, B2
e C1.
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EV Smart Book

Telemóvel

PC

Tablet

www.escolavirtual.pt

Acesso a diversos recursos associados ao manual e ao livro de atividades
que ajudam a esclarecer todas as dúvidas e a tornar o estudo mais rico e divertido.
Nota: O acesso aos recursos digitais encontra-se explicado na primeira página dos manuais e livros de atividades.

https://www.portoeditora.pt/epe/projetos
consulte a página do Ensino de Português no Estrangeiro
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