
App 

Aula digital

Manual Interativo

Step by step, help students 
be one step ahead!

www.stepup11.asa.pt

Self sufficent & all inclusive 
Step-by-step organization
Step-by-step approach to speaking & writing 
Full support for mixed-ability classes
Tests, tasks and rubrics for all assessment situations and purposes
Powerful digital support

Teacher’s 

Resource File

Teacher’s Book Workbook

Teacher’s edition
Step by Step Avaliar e aprender

numa cultura de 

inovação pedagógica
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Step inside the 
step-by-step 
organization
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Stimulating topics & tasks that will encourage and develop 
your students’ thinking skills
Motivating short videos & songs
Engaging texts & activities
Motivating  tasks that develop your students’ digital literacy skills

Throughout the units you’ll find:
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PP. 42-43

Focus on topic-based vocabulary, 
collocations and idioms  

Objetivos que orientam
o aluno nas aprendizagens
da unidade

Let’s start!
Atividades de brainstorming – g
vídeos, canções, cartoons – que
ativam conhecimentos relativos
à área temática/ situacional e 
vocabular 

Atividades diversificadas e apelativas
que introduzem e alargam o vocabulário 
essencial da unidade

Vocabulary

e
s 
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Authentic, relevant & engaging texts 
helping students think a step ahead!

Step-by-step students will develop their thinking skills

PP. 28-29

Questões que estimulam
a comunicação, a partilha
de opiniões, a capacidade
de relacionar assuntos
e o pensamento crítico.

  

Pequenas atividades
que motivam os alunos
para a leitura do texto

Exercícios que mobilizam
diferentes níveis de
complexidade cognitiva
na compreensão da leitura

Textos autênticos, 
atuais e de géneros 
muito diversos que 
ativam o pensamento
crítico dos alunos

BBaBaBanda laterall sempre 
com respostas-modelo
papapapap ra TODAS as atividadesesesss

Reading

NEW

Cartoons, memes, 
jokes entre outros 
apontamentos lúdicos
que surgem a propósito 
da temática
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Atividades interativas
com questões para consolidação com questões para consolidação
dos conteúdos gramaticais

Grammar

Sistematizações claras com quadros e destaques visuais
apresentadas em contexto e assentes em exemplosp p

Exercícios diversificados
de aplicação que 
apresentam um grau 
crescente de dificuldade

Grammar tutorials
Animações dos conteúdos gramaticais ç gAnimações dos conteúdos gramaticais
com explicações step-by-step

P. 48

dos conteúdos gramaticais

P. 216

Clear grammar 
presentation

Extra support 
& consolidation 
activities in the 
Language Bank
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Listening 
& Watching

Real English situations

Taking digital 
a step further!a step further!

Atividades de compreensão do oral com grande 
diversidade de géneros da oralidade com 
enfoque em real English

Atividades de compreensão de um suporte 
audiovisual, sempre com indicação do género
ou da tipologia

Áudios disponíveis 
na versão standard
e slow locucionados w
por native speakers

Short videos
Com possibilidade de legendas Com possibilidade de legendas onon//off off

P. 24

P. 44
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Surge sempre que as atividades de
speaking ou writing são despoletadas
por um texto problema

Writing & Speaking 
Step-by-step approach 
to writing & speaking 

Boost your students’ 
communication skills

por um texto-problemaBrainstorm 
ideas!

Organise yourr 
ideas into an 
outline!

Write the textt 
+ Help with 
language

Brainstorm
ideas!

Discuss with aa 
partner + r Helpp
with Languagge

Present your 
conclusions

NEW

Extra:
Tick or cross: checklist
Rate: self-evaluation NEW

s gestõesggSuS g
staresposrrde r

a aapara ASTODA
ades atividaaaas a

lateralllbandabbna b

P. 49

. 41P.

P. 107

Vídeos tutoriais 
Para desenvolver a competência 
de Writing e de Speaking
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Sugestões de
visionamento de
pequenos vídeos
atuais, permitindo
que vários grupos
de trabalho realizem
tarefas diferentes 
e tornem o moment
de partilha mais rico Sugestões de projetos 

interdisciplinares 
que promovem 
as competências 
transversais 

Step-by-step 
project

Review, Streaming 
and Mini projects

At the end of each module 
students consolidade the units’ 
grammar and vocabulary 

i
q
a
t

S
p

consolidação das
estruturas linguísticas 
abordadas no módulo 
e que podem ser 
utilizadas como 
autoavaliação

NEW

Extra:
Tick or cross:
checklist
Rate: self-evaluation

m 

to 
o

PP. 130 131PP. 130-131

PP. 132 133PP. 132-133 9



Extensive Reading & Viewing 
At the end of the book explore  
The Hill We Climb by Amanda Gorman

PP. 170 10-17171

Extensive Viewing
propostas de Inclui p
ação do vídeoexplora
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Language 
Bank

At the end of the book 
EXTRA HELP with speaking, 
writing, vocabulary & grammar

P. 203

4

Grammar Bank
Com explicações em Portug
e atividades práticas

Vocabulary Bank 
(em Português)
Com glossário 
e atividades
para treino e 
consolidação

Writing Bank
om dicas úteis para todos
s géneros textuais e caixas

aterais de apoio produção

Language 
Functions Bank
Com expressões C
úteis organizadas por ú
expoente e e chunks in 
actiona

P. 184uês)
W
C
o
la

guês 

scritaes

P. 192 

P. 215
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Inclui
Movies &
about the topics

& songs 
t i

Workbook
Step inside the workbook 
& you’ll find:

Vocabulary & Grammar Exercises
Music & Movies:
Get ready for the tests

. 3P. 34

PP. 32 33PP. 32-33
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The Teacher’s Resource File includes:
Planning

Annual, term & semester
Lesson plans

Resources
Extra materials for all modules 

Inclusion
2 level worksheets “Below & Beyond”

Assessment
2 evaluation tests per module
Table of specifications, grids, assessment criteria
and answer keys 

Rubrics
Teacher observation checklist
Assessment rubrics for Listening, Speaking 
& Writing

Projects

Audioscripts

Teacher’s 
Resource File

Avaliar e aprender numa cultura 
de inovação pedagógica 

Editable at 

Assessment grids 

provided in Excel 

format at 

Uma proposta de orientação prática, que apoia uma efetiva avaliação baseada em critérios.

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
• Participação dos alunos

nos processos de avaliação

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

Consulte o webinar mais recente sobre a temática através do código QR.Q

WEBINAR 
EXCLUSIVO
AVALIAÇÃO BASEADA EM CRITÉRIOS

ção

AVALIAÇÃO BASEADA EM CRITÉRIOS

A
d

Um

Para futuros utilizadores do p
Um apoio efetivo à implementação de u

DOMINGOS FERNANDES
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Step by Step

Helping teachers manage 
MIXED-ABILITY classes

CoConjnjununtoto dde mamateteriais do Student’s Bookok
adadapaptatadodos ee sisimpmplificados para trabalhhoo
dadas s didifeferer ntes skskilills.

DeDeststininamam-see aoaos s aalunos que necessitamm
dede mmaiais s appoio oo paparara o acompanhamento o 
dada aaulu a.a.  

Ready to use
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App Aula Digital
Vídeos para compreender melhor a mattéria;
Quizzes rápidos com explicação imediatta;
Avaliação do progresso;
Acesso em qualquer lugar.

Available in 
September 

for schools using 
Step Up 11
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Na Aula digital pode comunicar com os alunos, 
partilhar recursos, enviar trabalhos e testes 
e ter feedback automático.

Imagens interativas com pontos clicáveis
Apresentações em PowerPoint®tt
Tutoriais de Speaking e g Writing
Vídeos
Gramáticas explicativas
Atividades gramaticais interativas
com dicas e correção automática
Karaokes
Áudios com versão standard e d slow
Testes interativos
Quizzes
Jogos e kahoots
Interactive Vocabulary Bank
Timer
Random number generator
Recorder

www.stepup11.asa.pt

Manual Interativo

Faça a leitura 
acompanhada em sala 
de aula, com locução 
e destaques em 
simultâneo.

Explore os recursos digitais
dentro da página e veja em 
simultâneo os exercícios do 
Manual.

Agora já pode escrever no seu manual 
e fazer correção automática

Recursos digitais

Projete o Manual Interativo 
e experimente a forma mais fácil 
de trabalhar em sala de aula

Recursos digittaisgit

I i i Q iImagens interativas Quizzes

Atividades interativas Vídeos com legendas V on/off

Num só clique, mostre as 
soluções, alínea a alínea, ou 
da totalidade das atividades 
da página. Permite limpar e 
voltar a fazer.

Responda às atividades
do manual, escrevendo
diretamente nas páginas
e fazendo a correção
automática. 

Aceda ao Workbook ou aosk
materiais do Teacher’s File, 
sem sair da página.


