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Manual do Aluno
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+ Caderno de Escrita
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Aprender Português

A PAR E PASSO
Português 8.º ano 

Manual Edição do Professor

Organização da aprendizagem 
a par e passo

Acompanhamento da 
aprendizagem do aluno em todos
os domínios, passo a passo

Orientação faseada 
da escrita e da oralidade:
· propostas de escrita desenvolvidas   
por fases

· vídeos tutoriais para 
acompanhamento da expressão oral

Apoio ao Professor nos diferentes 
momentos da atividade letiva

Recursos digitais inovadores e 
motivadores e versão interativa
de todo o Manual

MaaateriaManual Edição do Professor siê do Professors do Professsooooorr DossDoss
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MANUAL

Unidades 2 e 3 U
Galeria de personagensaleria de personagensGaGG

Alargamento  Alargamento
de vocabulário

Declamações  
motivadoras

nidade 4 U
Galeria  G

e poetas d

Cada unidade começa com  
uma página de motivação –  
BEM-VINDOS AO MUNDO...
– do texto jornalístico
– da narrativa
– do teatro
– da poesia

PP. 144/145

PP. 182/183

PP. 48/49

PP. 22/23

Vídeos de
motivação

Atividades lúdicas de 
descoberta e contacto  
com géneros textuais

Descoberta  
de personagens 

Contacto comContacto com
tos autores e text

literários



Apresentação
Entrevista

Educação Literária 
e Leitura 
Seleção criteriosa
de textos, de 
acordo com as AE.
Oferta de grande
diversidade de 
textos literários  
do PNL

Vocabulário  
de ajuda ao  
aluno
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Animação
Por que razão deves 
ler Saga?

Questionários 
de diferentes 
tipologias  
organizados por 
grau crescente 
de dificuldade.

Sinalização com ícone do processo de compreensão  
do texto desenvolvido em cada questão  
(badana do Manual com explicação dos ícones)(badana do Manual com explicaçção dos ícones) xplicaç

Tira-dúvidas e Expressões enigmáticas
Esclarecimento de dúvidas com animações 
e explicação de expressões próprias  
da língua portuguesa.

Forte apoio 

ao aluno

Toma Nota! 
Destaques
para os 
conteúdos 
essenciais.

Segue os passos
na escrita curta 
(respostas a 
questões de 
leitura) com 
textos lacunares
acompanhados 
de três passos
orientadores.

PP. 50/51

PP. 52/53

NOVIDADEQuestionários construídos para desenvolver 
os diferentes processos de compreensão do texto
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Escrita (Passo 
a passo)
- Escrita longa  
- Acompanhamento
das 4 fases  
de escrita
- Trabalho de
aspetos específicos 
de cada género 
textual em cada
atividade (com
acompanhamento 
no Apêndice de 
Escrita e com 
exercícios no
Caderno de Escrita)

Animação:
O que é um diário?

Guião de leitura 
que promove a leitura  
integral das obras 

a cada obra de leitura integral, apresenta-se um  
teste de verificação de leitura, disponível em formato 
digital (Kahoot) e em formato papel (Dossiê do Professor)Entre textos animados

Entre textos 
Atividades de síntese e de ligação 
entre os excertos apresentados  
no Manual, contribuindo de forma 
motivadora para a leitura integral  
das obras

NOVIDADE

P. 55

P. 65

d b d l it i t l ti t

         Animação 
De Vig ao Porto
       

Para ca
tet ste de
P

PP. 58/59

Acompanha 

todos os momentos 

da escrita, passo

 a passo



Ficha Gramatical
Sistematização e
aplicação dos novos 
conteúdos de 8.o ano,,  
complementadas por
animações gramaticaiss 
e apresentações em 
PowerPoint®
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Gramática
Conteúdos  
de retoma  
trabalhados  
na sequência  
da interpretação 
dos textos

Oralidade 
(Passo a passo)
Atividades de Compreensão 
e Expressão Oral assentes  
em recursos motivadores  
com orientações passo a pas
para a produção

Oralidade muito 

apoiada e com 

tutoriais para o 

plano não verbal
NOVIDADE

P. 67

P. 57

PP. 72/73

Gramatleta
Subordinação  
adverbial,  
adjetival 
e substantiva 

Vídeos tutoriais 
· · Postura  
· · Gestualidade
· · Olhar  
· · Voz

 

sso

PP. 72/73

TUTORIAL



O que devo  
saber...
Sistematização
dos conteúdos 
principais  
da unidade

Leitura 
Textos de diferentes  
géneros textuais associados
aos temas das obras em  
estudo na unidade Questionários com itens de seleção (escolha múltipla, 

V/F, correspondência e ordenação) e itens de construção
(questões que incidem sobre factos, opiniões e inferências)

Textos do Plano Nacional de Leitura  
com grande diversidade de escolha

Excertos de filmes 
do Plano Nacional  
do Cinema (PNC)

Guia o aluno 

passo a 

passo no seu 

estudo

Verifico 
o que sei...
Lista dos  
conteúdos 
da unidade,  
que permite  
ao aluno  
fazer uma 
autoavaliação 
do seu  
progresso na 
aprendizagem 
(grelhas 
adaptadas  
à avaliação  
por rubricas)

Em articulação com as grelhas - 
versão do professor - disponibilizadas
na brochura “Avaliação por rubricas”

6

Teste interativo 
Texto narrativo

s

P
. 
6
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PP. 78/79

PP. 138/139

Animação
Pontuação 
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CADERNODEATIVIDADEs

NOVIDADE

FichasFichas de Gramáticade Gramática

Fichas de Leitura

Fichas de escrita – passo a passoFichas de escrita – passo a passo

stilo Perguntas-modelo de prova ao es
hadas  de prova final / aferição – acompanh

com Segue os Passos

NOVIDADE

NOVIDADE
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DOSSIÊ DO PROFESSOR
Inclui:

Planificações (trimesstral e semestral)

Planos de Aula

Fichas de Trabalho
· Educação Literára
· Gramática

Questões de Aula
· Compreensão do OC ã d OO lOral
· Leitura
· Educação Literária
· Escrita
· Gramática

Testes de avaliação e Prova-Modelo de Afferição
Matrizes, testes, cotaações, soluções e grelhhas de correção

Avaliação diferenciaada

Materiais de apoio àà implementação do Projeto de Leitura

Projetos de Interdisciplinaridade (DAC)

Testes de verificação de leitura

Transcrições dos textos das atividades  
de compreensão do oral

Grelhas de apoio à avaliação

Transcrição de documentos de apoio

Testes de verificação de leitura

– Saga

– Vanessa vai à luta

Questões de aula
– Compreensão do Oral  
– Leitura
– Educação Literária
– Escrita
– Gramática

Projeto A Par e Passo – Português 8 • Questões de aula • ASA 115
E D I T Á V E L
FOTOCOPIÁVEL

1
Nome Turma Data

Avaliação:

Questões de aula – Compreensão do Oral

QUESTÃO DE AULA – COMPREENSÃO DO ORAL

Para responderes aos itens que se seguem, vais visionar um
vídeo sobre os surfistas portugueses e a proteção do ambiente.

Antes de iniciares o visionamento, lê as questões. Em seguida, ouve, atentamente, duas vezes, a repor-
tagem e responde ao que é pedido.

[100 pontos]

Link: Surfing the portuguese ecological wave | Sustainable
Destination (vídeo de 1.30 min até 5 min)

1.  Para cada item, seleciona, com um X, a opção que completa corretamente a frase, de acordo com o
sentido da reportagem.

1.1.  Os surfistas portugueses passaram a ter comportamentos mais ecológicos porque

    (A) frequentavam as praias, no inverno, e estas estavam poluídas.

    (B) frequentavam as praias, no verão, e estas estavam poluídas.

    (C) sabem que as pessoas só frequentam as praias no verão.

1.2.  A preocupação com o ambiente levou os surfistas a

   (A) limparem as praias.

    (B) reciclarem o que apanham.

    (C) usar produtos mais sustentáveis.

2.  Seleciona, com um X, as afirmações verdadeiras.

  (A) Portugal tornou-se um destino turístico de surf devido à influência dos EUA e da Austrália.f
  (B) Portugal tornou-se um destino turístico de surf devido à fama da praia da Nazaré.f
  (C)  Portugal tornou-se um destino turístico de surf devido aos resultados dos surfistas nacionais.f
  (D) Os surfistas portugueses vão a pé ou de bicicleta para as praias.

  (E) Os surfistas portugueses vão em grupo para as praias.

  (F) Os surfistas portugueses tentam reciclar os fatos e as pranchas quando já não servem.

Surfing the portuguese ecological wave

Forte apoio à avaliação

Testes
– Compreensão do oral
– Leitura
– Educação Literária
– Gramática
– Escrita

Teste de Avaliação 1

Projeto A Par e Passo – Português 8 • Testes de Avaliação • ASA 195
E D I T Á V E L
FOTOCOPIÁVEL

1 Avaliação:

Nome Turma Data

Link: Erasmus+ – Juventude.pt

1.  Para cada item, seleciona, com um X, a opção que completa corretamente a frase, de acordo com 
o sentido do vídeo.

1.1. As áreas do projeto Erasmus+ são

  (A) Educação, Tecnologia, Desporto e Ambiente.

  (B) Educação, Formação, Tecnologia e Desporto.

 (C) Educação, Formação, Juventude e Desporto.

1.2. O projeto Erasmus+ pode ser desenvolvido

  (A) no teu país e no estrangeiro.

  (B) apenas no estrangeiro.

  (C) apenas no teu país.

1.3. Este projeto tem prioridades

  (A) apenas ecológicas, tecnológicas e educacionais

  (B) ambientais, inclusivas, tecnológicas e educacionais.

  (C) ambientais, inclusivas, tecnológicas e de cidadania.

1.4. O lema do Erasmus+ 21/27 é

(A) Solidariedade, Resiliência e Ecologia

 (B) Enriquecer vidas, alargar horizontes.

  (C) Construir uma Europa solidária.

(3 pontos)

(3 pontos)

(3 pontos)

(3 pontos)

ORALIDADE – COMPREENSÃO [12 pontos]

Para responderes aos itens que se seguem, vais visionar um bloco informativo sobre o projeto de
intercâmbio Erasmus+.

Antes de iniciares o visionamento, lê as questões. Em seguida, visiona, atentamente, duas vezes, a 
notícia e responde ao que é pedido.

    

P. 194 P. 115
391

E D I T Á V E L
FOTOCOPIÁVEL Projeto A Par e Passo – Português 8 • Projetos e outros instrumentos de trabalho/avaliação • ASA

1
Nome Turma Data

TESTE DE VERIFICAÇÃO DE LEITURA

Testes de verificação de leitura

Avaliação:

SAGA

Sophia de Mello Breyner Andresen

1.  Para cada item, seleciona, com um X, a opção que completa corretamente cada frase, de acordo
com o sentido do texto.

1.1.  De Vig, via-se

    (A) o mar Adriático.

    (B) o mar do Norte.

    (C) o mar Egeu.

    (D) o oceano Atlântico.

1.2.  A família com quem Hans morava em Vig era composta por

    (A) quatro pessoas.

    (B) seis pessoas.

    (C) três pessoas.

    (D) cinco pessoas.

1.3. Quando o Angus chegou a Vig, Hans

    (A) visitou-o como curioso.

    (B) fugiu nele como capitão.

    (C) observou-o partir para longe.

    (D) fugiu nele como grumete.

2.  Classifica as frases como verdadeiras (V) ou falsas (F). Corrige as falsas.

a.  O navio Angus atracou na cidade, onde ficou um dia. 

b.  Hans fez um espetáculo com uma pele de urso.

c.  Hans abandonou o navio porque o capitão lhe bateu.

d.  Hans vagueou pela cidade durante cinco dias.

e.  Hoyle encontrou Hans a chorar, junto à sua quinta. 

3.  Ordena as frases de acordo com a sua ordem de apresentação no texto. 

 (A) Hans tornou-se capitão de um navio.

 (B) Hoyle adotou Hans.

 (C) Hoyle ficou doente.

 (D) Hans escreveu uma primeira carta aos pais.

(E) Hoyle acompanhou os estudos de Hans.

P. 391



Avaliação diferenciada

Webinares de apoio à  
implementação do projeto
Durante a utilização do projeto pela  

sua escola, o Professor conta com o apoio  

próximo das autoras.

Terá a oportunidade de dispor de sugestões  

práticas para melhor potenciar os materiais, 

atividades e recursos do projeto.

Reveja os webinares de apoio do 7.° ano apontando para os códigos QR respetivos

Fichas adaptadas

Testes adaptados

Questões de interpretação acessíveis
     com ajuda e orientação de resposta

Questões de aula locucionadas  

Testes locucionados

Projeto A Par e Passo – Português 8 • Projetos e Outros Instrumentos de Trabalho/Avaliação • ASA
E D I T Á V E L
FOTOCOPIÁVEL

Projetos de Articulação Curricular

PROJETO 1 – JOVENS JORNALISTAS EM AÇÃO

Perfil dos Alunos, Domínios de Articulação Curricular (Estratégia Nacional para a Educação 
e Cidadania – ENEC) e Projeto de Leitura

Disciplinas envolvidas:  Português, Ciências Naturais, Físico-Química, Geografia, Línguas Estrangeiras,
Cidadania e Desenvolvimento, TIC...

Tempo: Um período letivo / Um semestre / Um ano letivo

Projeto: Jovens jornalistas em ação

Atividades para a troca de saberes.

Conteúdos (A definir em Conselho de Turma.)

Materiais

Disciplina
de Português

Unidade 1 Manual
• Quando o talento tem pressa (manual, pp. 24-25)
• Elogio aos heróis esquecidos (manual, pp. 38-39)

Projeto de Leitura: Raízes Negras, de Lúcia Vicente; Histórias de ador-
mecer para raparigas rebeldes, de Elena Favilli; O rapaz que prendeu o
vento, de William Kamkwamba e Bryan Mealer (DP, p. 370)

Outras disciplinas (A definir pelos professores das disciplinas envolvidas.)

Perfil dos Alunos (a desenvolver no âmbito do projeto)

Princípios

A. Base Humanista: Promoção da ação dos jovens com base em saberes e valores para a 
construção de uma sociedade mais justa, centrada na pessoa e na dignidade humana.

B. Saber: Desenvolvimento de saberes de natureza científica que auxiliem a compreensão e 
tomada de decisões sobre as realidades sociais do mundo.

D. Inclusão: Promoção da consciência da equidade e da democracia, tendo em conta a diver-
sidade humana.

Valores 

Responsabilidade: Aprender a respeitar; agir eticamente; ser consciente e responsável pelas 
ações.

Cidadania e Participação: Promover a reflexão sobre a diversidade humana e cultural e levar 
a comportamentos que respeitem os direitos humanos.

Áreas de 
competência

Linguagens e Textos: Dominar capacidades nucleares de compreensão e de expressão nas 
modalidades oral, escrita, visual e multimodal.

Informação e Comunicação: Utilizar instrumentos diversificados para pesquisar e mobilizar 
informação de forma crítica.

Relacionamento Interpessoal: Adequar comportamentos em contextos de cooperação, par-
tilha, colaboração; trabalhar em equipa e usar diferentes meios para comunicar presencial-
mente e em rede.

A
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E D I T Á V E L
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Projetos de Articulação Curricular

PROJETO 2 – UM OLHAR SOBRE O MUNDO – PASSADO E PRESENTE

Perfil dos Alunos, Domínios de Articulação Curricular (Estratégia Nacional para a Educação e 
Cidadania – ENEC) e Projeto de Leitura

Disciplinas envolvidas:  Português, Línguas Estrangeiras, História, Educação Visual, Cidadania e Desen-
volvimento, TIC…

Tempo: Um período letivo / Um semestre / Um ano letivo

Perfil dos Alunos (a desenvolver no âmbito do projeto)

Princípios

A. Base Humanista: Promoção da ação dos jovens com base em saberes e valores para a 
construção de uma sociedade mais justa, centrada na pessoa e na dignidade humana.

B. Saber: Desenvolvimento de saberes de natureza científica que auxiliem a compreensão e 
tomada de decisões sobre as realidades sociais do mundo.

D. Inclusão: Promoção da consciência da equidade e da democracia, tendo em conta a diver-
sidade humana.

Valores 

Responsabilidade: Aprender a respeitar; agir eticamente; ser consciente e responsável pelas
ações.

Cidadania e Participação: Promover a reflexão sobre a diversidade humana e cultural e levar 
a comportamentos que respeitem os direitos humanos.

Liberdade: Manifestar a autonomia pessoal centrada nos direitos humanos, na cidadania, na
equidade e no respeito mútuo.

Áreas de 
competência

Linguagens e Textos: Utilizar de modo proficiente diferentes linguagens e símbolos associa-
dos às línguas (língua materna e línguas estrangeiras), à literatura, à música, às artes.

Informação e Comunicação: Utilizar instrumentos diversificados para pesquisar e mobilizar 
informação de forma crítica; transformar a informação em conhecimento.

Relacionamento Interpessoal: Adequar comportamentos em contextos de cooperação, par-
tilha, colaboração e competição; trabalhar em equipa e usar diferentes meios para comunicar 
presencialmente e em rede.

Sensibilidade Estética e Artística: Reconhecer as especificidades e as intencionalidades das 
diferentes manifestações culturais; apreciar criticamente as realidades artísticas, em diferen-
tes suportes tecnológicos, pelo contacto com os diversos universos culturais.

asso – Português 8 • Projetos e Outros Instrumentos de Trabalho/Avaliação • ASA
E D I T Á V E L
FOTOCOPIÁVEL

iculação Curricular

PROJETO 4 – PROJETO DE DIVULGAÇÃO DE POESIA

A POESIA SAI À RUA

Perfil dos Alunos, Domínios de Articulação Curricular (Estratégia Nacional para a Educação e 
Cidadania – ENEC) e Projeto de Leitura

Disciplinas envolvidas:  Português, Línguas Estrangeiras, História, Educação Visual, TIC

Tempo: m período letivo / Um semestre / Um ano letivo

Perfil dos Alunos (a desenvolver no âmbito do projeto)

Princípios

A. Base Humanista: Promoção da ação dos jovens centrada nos valores, na justiça e na 
dignidade humana.

B. Saber: Desenvolvimento de saberes de natureza científica que auxiliem a tomada de
decisões sobre as realidades sociais do mundo.

D. Inclusão: Promoção da equidade e do respeito pela diversidade cultural e socioeconómica.

F. Adaptabilidade e Ousadia: Adaptação a novas realidades e contextos.

Valores 

Responsabilidade: Aprender a respeitar; agir eticamente; ser consciente e responsável pelas 
ações.

Cidadania e Participação: Demonstrar respeito pela diversidade humana e cultural e agir de 
acordo com os princípios dos direitos humanos.

Liberdade: Manifestar a autonomia pessoal centrada nos direitos humanos, na cidadania, na
equidade e no respeito mútuo.

Áreas de 
competência

Linguagens e Textos: Utilizar de modo proficiente diferentes linguagens e símbolos associados 
às línguas (língua materna e línguas estrangeiras), à literatura, à música, às artes.

Relacionamento Interpessoal: Adequar comportamentos em contextos de cooperação, par-
tilha, colaboração e competição; trabalhar em equipa e usar diferentes meios para comunicar 
presencialmente e em rede.

Sensibilidade Estética e Artística: Reconhecer as especificidades e as intencionalidades das 
diferentes manifestações culturais; apreciar criticamente as realidades artísticas, em diferentes
suportes tecnológicos, pelo contacto com os diversos universos culturais.

Objetivos:
• gar poesia à comunidade escolar
• ctar com poesia

•  Fruir poesia
•  Associar a poesia à comunicação visual

FASES DO PROJETO 

1.a um espaço de divulgação da poesia:
• et •   Mural da escola •   Espaço virtual (página, blogue…) •   Rádio escolar
• na da Biblioteca •   Outro

ção: nos murais que foram criados nesta aldeia – Poesia na parede
/aldeia-de-gralhas.typepad.fr/ mon_weblog/2018/02/a-poesia-que-a-gra%C3%A7a-tem.html

2.a vários temas aglutinadores para a divulgação dos poemas
ão: adotar os temas propostos no manual A Par e Passo 8:

•  oeta e a mulher”                       •  “O poeta e o amor”                        •  “O poeta e a separação”

3.a onar versos de poemas que se relacionem com as temáticas propostas

4.a ar poemas/versos relacionados com as temáticas, da autoria dos alunos

Projeto 1

“Jovens jornalistas  

em ação”

Projeto 2
“Um olhar sobre o mundo  
– passado e presente”

Projeto 3
A Escola: um espaço e 
um projeto para TODOS

Projeto 4
A poesia sai à rua

Projetos de Interdisciplinaridade (DAC)
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Projetos de Articulação Curricular

PROJETO 3 – A ESCOLA: UM ESPAÇO E UM PROJETO PARA TODOS

Perfil dos Alunos, Domínios de Articulação Curricular (Estratégia Nacional para a Educação e 
Cidadania – ENEC) e Projeto de Leitura

Disciplinas envolvidas:  Português, Línguas Estrangeiras, História, Educação Visual, TIC, Ciências Naturais,
Físico-Química…

Tempo: Um período letivo / Um semestre / Um ano letivo

Perfil dos Alunos (a desenvolver no âmbito do projeto)

Princípios

A. Base Humanista: Promoção da ação dos jovens centrada nos valores, na justiça e na 
dignidade humana.

B. Saber: Desenvolvimento de saberes de natureza científica que auxiliem a tomada de
decisões sobre as realidades sociais do mundo.

D. Inclusão: Promoção da equidade e do respeito pela diversidade cultural e socioeconómica.

F. Adaptabilidade e Ousadia: Adaptação a novas realidades e contextos.

Valores 

Responsabilidade: Aprender a respeitar; agir eticamente; ser consciente e responsável pelas 
ações.

Cidadania e Participação: Demonstrar respeito pela diversidade humana e cultural e agir de 
acordo com os princípios dos direitos humanos.

Liberdade: Manifestar a autonomia pessoal centrada nos direitos humanos, na cidadania, na
equidade e no respeito mútuo.

Áreas de 
competência

Linguagens e Textos: Utilizar de modo proficiente diferentes linguagens e símbolos associados 
às línguas (língua materna e línguas estrangeiras), à literatura, à música, às artes.

Relacionamento Interpessoal: Adequar comportamentos em contextos de cooperação, par-
tilha, colaboração e competição; trabalhar em equipa e usar diferentes meios para comunicar 
presencialmente e em rede.

Sensibilidade Estética e Artística: Reconhecer as especificidades e as intencionalidades das 
diferentes manifestações culturais; apreciar criticamente as realidades artísticas, em diferentes 
suportes tecnológicos, pelo contacto com os diversos universos culturais.

Destina-se a alunos 
com Medidas Seletivas 

ou Adicionais de Suporte 
à Aprendizagem 

e Inclusão.

NOVIDADE

NOVIDADE



EXCLUSIVO DO PROFESSOR

Caderno de Fichas para alunos  Caderno de Fichas para alunos
de Português Língua Não Materna

Critérios de avaliação e grelhas para todos  Critérios de avaliação e grelhas para todosCri
os domínios e organizadas por fases, construídas 
em articulação com as grelhas destinadas  
ao aluno na rubrica “Verifico o que sei”

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

• Participação dos alunos nos processos 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

N

•

•

• D

• P

P
b

AVALIAÇÃO BASEADA EM CRITÉRIOS

DOMINGOS FERNANDES

nos processos de avaliação

WEBINAR
EXCLUSIVO

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

NOVIDADE
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Manual interativo

11

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

www.aparepasso8.asa.pt
Experimente 

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

Num só clique, mostre as soluções, alínea  
a alínea, ou para a 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 Caderno de Atividades  
ou aos materiais do Dossiê do Professor, 
sem sair da página.

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

t l õ lí

e fazendo a correção automática

Num só clique, moN ó li

FF l it

PROJETAR 

SOLUÇÕES

rapidamente

Trabalho mais 

sequencial e sem 

cortes na procura 

de recursos

Explore os recursos digitais dentro
da página

Sequência 

de aulas mais 

dinâmica

Sem necessitar da internet  
e com acesso a todos recursos



Curta-metragem 
Vanessa vai à luta; “Aquilo que  

os olhos veem ou O Adamastor”

Recursos 360°
Visita virtual e imagem 360º

Apresentações em PowerPoint®

 com apresentação
de conteúdo e atividades

Animações WhatsApp®

para revisão de conteúdos

Saiba maimaimaimaimamamaimaaiaiaiaiaimaimaimamaimaaaaaiaaiis:s:s:s:ssssss:ss:s:ss:::::::::::

Vídeos tutoriais  
Plano não verbal

Flashcard
 Quem é quem?

Polígrafos PT
sobre Educação Literária

Estudo/ouço em casa
Sínteses diferenciadas 

com versão áudio

Vídeos interativos
“Tira-dúvidas”

Animações “Entre textos”

Gramáticas interativas 
e Gramatletas

Jogos, Quizzes, Kahootss ®

e testes interativos

www.aparepasso8.asa.pt

Amostra não comercializável  6006754

Recursos digitais 
PARA TODOS OS CONTEÚDOS 

Smart, vívív dededeososos, , quququqqqq izizzezezz sss  
rárárárr pipidodoooos s cocooom m exexeeexplpliciciccci açaça ãoãoã   
imimmedediaiai tataaaaa ee aavavalilliiaçaçãoão ddo 
prprp ogogo reressssssso.o.

PaParara eeststududarar eemm quallquer lluguggggggarr!

RecRecRecRece ursursursursursu os os sosos osos DigDigiDigDigDDDii itaitataitaaisis i    
e Me Me MManuana al al a IntntIntIntInttn eraeraerae tivtivtiitivooo


