
Manual do Professor 
   Cahier d’Activités 
+ Jeu d’évasion
+ marcadores

Avaliação
diferenciada

Dossiê do Professor

Avaliar e aprender 
numa cultura de 
inovação pedagógica 

Sequência e organização do Manual 
fortemente orientada para a vertente
comunicativa da língua.

Forte apoio às competências de produção 
e de interação – atividades de produção
e de interação oral e escrita, acompanhadas 
de modelo e atividades de réplica.

 Forte apoio ao professor com propostas 
que privilegiam o ensino diferenciado
e estrutura facilitadora da planificação 
(indicação do sumário por aulas).

Forte apoio multimédia com destaque
para o Manual Interativo, entre outros 
recursos que motivam o aluno para 
a aprendizagem.

Recursos Digitais e Manual Interativo
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Flashcards

Ludothèque

NOVO

Apoio à implementação 
do projeto em formato 
webinar, preparado e 
apresentado pela equipa 
de autoras.

Fl h d

Apoio à implementação

NOVO



Exercícios diversificados 
de compreensão textual 
e com grau de dificuldade 
progressivo. 

Curiosidades culturais 
sobre as temáticas 
abordadas.  

Propostas de atividades a partir 
do visionamento de trailers e de filmes.
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Animação de textos
Trailers

pp. 18/19

pp. 20/21

Vocabulaire 
Apresentação dos conteúdos centrada em imagens e áudio, 
seguida de atividades de aplicação. 

Lire
Textos simples e autênticos, com referências do interesse dos alunos. 
São acompanhados de animações interativas e áudios nas versões standard e lenta. 

1. Manual

Breve sumário dos conteúdos 
vocabulares e gramaticais
da unidade.

Atividades curtas para 
melhorar a pronúncia.

Écouter
Exercícios de compreensão 
do oral para aplicação 
do vocabulário.

NOVO

NOVO

Apresentações em 
PowerPoint®
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pp. 26/27

pp. 28/29

Écouter
Atividades de 
compreensão do oral 
que têm por base uma 
situação comunicativa 
autêntica.

Sistematização
apoiada em tabelas
com explicações 
em português.

Exercícios de aplicação 
diversificados, com 
grau de dificuldade 
progressivo.

Listagem de 
vocabulário 
com traduções 
em português.

Atividades de 
compreensão do 
oral que têm por 
base um pequeno 
vídeo.

Grammaire
Apresentação faseada dos conteúdos gramaticais, acompanhada de explicações 
contextualizadas, sucintas e claras, com forte vertente comunicacional.  

Atividades curtas acompanhadas 
de instruções passo a passo.

Gramáticas interativas
Atividades interativas
Quizzes /Jogos 

NOVO

NOVO
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Texto-modelo com atividade 
de completamento.

Atividade de produção 
escrita para reprodução 
a partir do modelo dado.

p. 30

p. 31

Écrire
Atividades de escrita apoiadas em situações-modelo 
e com orientações passo a passo.

Écouter et chanter
Exercícios de compreensão do oral com base 
em melodias francesas com letras adaptadas aos conteúdos. 
Disponível em versão karaoke.

Karaokes 

Enregistreur
Permite gravar a voz 
dos alunos e treinar a 
pronúncia e a entoação.

Vídeos tutoriais
como complemento 
às atividades de 
expressão escrita.



Atividades apoiadas em situações-modelo 
e complementadas por áudios e/ou vídeos.

Situação 
comunicacional 
orientada 
por tópicos.

C'est Cool ! 8 • Materiais de apoio • ASA
250

LABO+ UNITÉ 1  (p. 26 do Manual)INTERDISCIPLINARITÉ :  FRANÇAIS  MATHÉMATIQUES  INFORMATIQUE

LABO+ UNITÉ 1  (p. 32 do Manual)INTERDISCIPLINARITÉ :  FRANÇAIS  MATHÉMATIQUES  INFORMATIQUE

Réalise avec ta classe une enquête sur les loisirs et les réseaux sociaux préférés des jeunes.
OBJECTIFS

– Identifier les loisirs préférés des jeunes et leurs réseaux sociaux favoris.– Appliquer les contenus travaillés au long de l’unité 1.
OUTIL(S)

• https://fr.surveymonkey.com

SUGGESTIONS MÉTHODOLOGIQUES
En cours de françaiscours de français :
Premier moment

1  Former des groupes.
2 Déterminer les questions à poser, le public-cible et la quantité minimum de réponses à enregistrer. 

Prévoir principalement des questions à choix multiples pour une seule réponse demandée ou 
cases à cocher pour plus d’une réponse demandée.

3  Mettre en commun les questions et les corriger, pour aboutir à un questionnaire unique.
En cours d’informatiquecours d informatique :
1  Créer un compte sur SurveyMonkey. Choisir la version gratuite.2  Cliquer sur « Créer un sondage ».  Sélectionner « Partir de zéro ».       2  3  Donner un titre au sondage et cliquer sur « Créer ».

4  Cliquer sur « Nouvelle question » et sélectionner la typologie de question souhaitée.

5  Insérer la question et les réponses possibles. Ne pas oublier de cliquer sur « Enregistrer ».

4

p. 32

p. 250 Dossiê do Professor

p. 51p. 33

Propostas de trabalho interdisciplinar
complementadas com guiões de exploração 
no Dossiê do Professor.

 5

Communiquer
Atividades de interação e de produção oral, focadas em situações do quotidiano 
e que permitem aplicar as estruturas lexicais e gramaticais da unidade.

Vídeo (cenário)
Vídeos com 
simulação de diálogo

LABO +

No f i nal de cada unidade…
Je révise 
Sistematização dos atos de fala da unidade em francês e em português.
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No f i nal do Manual…

Grelha de autoavaliação 
com objetivos comunicativos.

Fiche formative 
Ficha formativa com questões de verificação de conhecimentos 
de compreensão do oral e de compreensão e produção escritas.   

pp. 34/35

p. 110 p. 126

Curiosidades do âmbito cultural, 
articuladas com as unidades 
do Manual.

Conjunto de fichas de exploração
de trailers de filmes em articulação 
com as unidades do Manual.

Flash Ciné
Flash Culture

NOVO NOVO



p. 150 p. 162
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Sistematização dos conteúdos 
gramaticais com breve explicação 
em português.

Tabelas de conjugação verbal

Grammaire

Tradução para português 
de vocábulos e expressões, 
organizados por unidade.

p. 143 p. 144

Vocabulaire 



2. Cahier d’Activités

p. 52

pp. 26/34

Jeu d’évasion* 
Jogo de missões ativado por QR codes   
em articulação com os conteúdos das 
unidades do Manual.

*Materiais de apoio disponíveis no Dossiê do Professor.

Je me prépare
Ficha formativa, por unidade, 
para aferição das aprendizagens.

Inclui:
·  Fichas de Vocabulário 

·  Fichas de Gramática

·  Fichas formativas por unidade

·  Jeu d’évasion NOVO

·  Soluções destacáveis

·  Marcadores destacáveis
  de preparação para os testes

Fichas de Vocabulário e de Gramática 
para consolidação dos conteúdos.

Treino e 
consolidação 
dos conteúdos
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NOVO

NOVO

Edição 
do Professor 

com soluções na 
banda lateral

Fichas 
formativas

Jogo
que envolve
o aluno na 

aprendizagem

  p. 3

p. 38

Soluções projetáveis 
na Aula Digital 

NOVO



Bandas do Professor com:

3. Apoio ao Professor

·  indicação do sumário para cada aula 
  (estrutura facilitadora da planificação) 

·  sugestões metodológicas 

·  remissões para os materiais do 
   Dossiê do Professor e para os recursos 
   digitais

·  Soluções

Testes de avaliação por unidade, 
global e por competências, 
prontos a usar. 

Todos os testes são acompanhados de:

·  matrizes com cotações

·  áudios e respetivas transcrições 

·  soluções
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NOVO

Manual do Professor

NOVOAvaliação diferenciada VOO

Desdobrável com 
a descodificação 

das Aprendizagens 

Essenciais + remissão 

para as páginas do 
Manual

Destina-se a 
alunos com Medidas 

Seletivas ou Adiconais 

de Suporte à 
Aprendizagem 

e Inclusão

B – Teste global
D – Teste por 
competência



WEBINAR
EXCLUSIVO

Planificações e planos de aula 
·  Planificação anual e semestral
·  Planos de aula com indicação das 
   Aprendizagens Essenciais, Perfil dos Alunos 
   e propostas de interdisciplinaridade

Fichas de trabalho
·  Fichas de Vocabulário e de Gramática 
   com versão A e B

Testes de avaliação
·  Propostas de testes de avaliação com 
   versão A (global) e versão C (por competências)
·  Todos os testes são acompanhados de matriz, 
   áudios, transcrições e soluções

Materiais de apoio
·  Guiões de apoio à rubrica «Labo+»
·  Guiões «Outils Numériques»
·  Guiões «Autres Activités»
·  Materiais de apoio ao «Jeu d’évasion»

Testes DELF em Aula Digital
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··
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··

Aula Digital 
Recursos editáveis em Word®

AVALIAR E APRENDER numa cultura 
de avaliação pedagógica

Nesta publicação destacamos:
• Avaliação formativa e sumativa: conceitos, propósitos e práticas.
• Critérios de avaliação e a sua utilização na avaliação e na classificação.
• Diversificação dos processos de recolha de informação.colha de informação.
• Participação dos alunos nos processsos de avaliação.

Um apoio efetivo à implementação de uma avaliação 
baseada em critérios, com explicação detalhada sobre 
a operacionalização em sala de aula.

Participação dos alunos nos processos de avaliação baseada em critérios.

Para futuros utilizadores do projeto

AVALIAÇÃO BASEADA EM CRITÉRIOS

DOMINGOS FERNANDES

Consulte o webinar mais recente sobre a temática através do código QR10

NOVO

Dossiê do Professor

A – Teste global
C – Teste por 
competência



· Cartões de jogo que motivam o aluno para a aprendizagem da língua,
   para consolidar e praticar Vocabulário e Gramática.

· 50 Flashcards para apresentar ou rever vocabulário essencial de cada tema.

Ludothèque NOVO
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Flashcards

Versão integral dos recursos 
disponível em setembro para 

os utilizadores do projeto 
C’est Cool ! 8 



Jogos Flashcards

Manual Interativo
Agora já pode escrever no seu manual e fazer correção automática. 
Projete o Manual Interativo e experimente a forma mais fácil de trabalhar 
em sala de aula.

Na Aula Digital pode comunicar com os alunos, partilhar recursos, 
enviar trabalhos e testes e ter feedback automático.

lFl hh dd

· Animação de textos

· Vídeos tutoriais de escrita 

· Gramáticas explicativas

· Apresentações em PowerPoint®

· Karaokes

· Vídeos cenário

· Imagens animadas

· Vídeos

· Áudios com versão standard e lenta

· Atividades interativas

· Enregistreur

· Loto dos verbos

· Simulador Avatar

· Jogos - Roue de vocabulaire, 

  Trivia e Jeu de l’oie

· Quizzes e testes interativos
Recursos Digitais 
e Manual Interativo

Recursos digitais

Vídeos, quizzes rápidos 
com explicação imediata e 

avaliação do progresso.

Para estudar em 

qualquer lugar!s 
e Para

qual

www.cestcool8.asa.pt

Explore os recursos

digitais a partir 

da página e veja 

em simultâneo 

os exercícios do Manual.
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Faça a leitura acompanhada em sala de aula, 

com locução e destaques em simultâneo.

em sala de aula.

Faça a leitura acompanhada em sala de aulla

Responda às atividades do Manual, 

escrevendo diretamente nas páginas 

e fazendo a correção automática.
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