Para o Aluno

Destaques
« Organização cuidada
« Atividades diversificadas
e motivadoras
« Forte apoio ao
desenvolvimento das
competências do Perfil
dos Alunos
« Dossiê do Professor com
uma grande quantidade
e variedade de materiais

Manual
+ Carnet de Voyage

Cahier d’Activités
+ Collimage

« Recursos multimédia
inovadores que permitem
trabalhar os conteúdos
de forma apelativa
e motivadora

Para o Professor

CD Áudio

100
Flashcards

Manual
+ Carnet de Voyage
(edição do Professor)

Cahier d’Activités
+ Collimage
(edição do Professor)

Recursos Digitais
e Manual Interativo

Dossiê do Professor

www.cestcool7.asa.pt
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1. Manual
Vocabulaire
Apresentação de palavras/expressões com base em imagens e áudio,
seguidas de exercícios de aplicação.
Sumário dos conteúdos
de Vocabulário e de
Gramática trabalhados na
unidade.

Quiz
Apresentação
Les salutations

pp. 18/19

Lire
Textos simples, motivadores e do interesse dos alunos.
Locução de todos os textos por falantes nativos e em duas versões: standard e lenta.
Animação de textos.

Exercícios de
compreensão escrita
com questões de
diferentes tipologias
e grau de dificuldade
progressivo.

Animação
do texto

pp. 24/25
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Curiosidades
culturais, com
remissão para
o Carnet de Voyage.

pp. 42/43

Exercícios de escuta e repetição
para melhorar a pronúncia.

Atividades curtas de escrita e de oralidade,
com notas e orientação passo a passo.

Grammaire
Sistematização faseada dos conteúdos através de
quadros e tabelas, com exercícios de aplicação e em contexto,
com grau progressivo de dif iculdade.
Animações interativas que complementam todos os conteúdos.

pp. 26/27

Apresentação PowerPoint®
Gramáticas interativas

Écouter
Audição de
pequenos
diálogos
e textos para
desenvolver a
compreensão
do oral.
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Écouter et chanter
Canções francesas com letras adaptadas aos conteúdos.
Disponível também em versão karaoke,
com voz e instrumental.
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Karaoke
com voz e
instrumental

p. 28
Collimage
Álbum de recortes no Cahier d’Activités.

Écrire
Atividades apoiadas em textos-modelo, complementadas
por orientações passo a passo.

Vídeo
tutorial
com orientação
para atividades
de escrita e de
oralidade

Sistematização do
vocabulário e dos
principais atos de fala.

Banda do Professor com
— Aprendizagens Essenciais
— Perfil dos Alunos
— Sugestões metodológicas
— Soluções
— Remissões para todos
os recursos do projeto.

p. 29
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Communiquer
Atividades focadas em situações comunicativas do quotidiano.
Apoio de textos-modelo e orientações passo a passo.

Jogo
La roue du
vocabulaire

p. 30
Labo+
Proposta de trabalho interdisciplinar com guião
de implementação no Dossiê do Professor.
p. 432

No f inal de cada unidade…

Dossiê do Professor

Je révise
Sistematização dos atos de fala em francês e em português.

p. 49

p. 99
55

Fiche formative
Compreensão Oral + Compreensão Escrita + Produção Escrita.

Testes de
avaliação
diferenciados
no Dossiê do
Professor.

Teste
interativo

pp. 66/67

Grelha de autoavaliação.

Fichas de reforço
no Cahier d’Activités.

No f inal do Manual…
cas
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p. 125
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p. 126

Vocabulaire

Grammaire

Vocabulário fundamental
organizado por unidade.

Explicações gramaticais em português.

p. 133

p. 140

C A R N E T D E V OYA G E
Para descobrir o mundo francófono...
Em articulação com a rubrica

p. VII

p. VIII
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2. Cahier d’Activités
m
Edição do Professor co ral
soluções em banda late

1. Fichas de Vocabulário
e Fichas de Gramática para
consolidação das aprendizagens.

pp. 16/17

2. Je me prépare
Teste para aferição das
aprendizagens, por unidade.

3. S’amuser en français, c’est cool !
Atividades lúdicas em articulação
com as unidades temáticas.

p. 79

p. 20
88

COLLIMAGE

Álbum de recortes com
materiais cartonados
destacáveis e autocolantes.

p. 2

p. 11
p. 22

MARCADORES

Sistematização dos conteúdos
vocabulares e gramaticais de cada
unidade em formato destacável.

99

3. Apoio ao Professor
Apo completo ao Professor
Apoio
Envio regular de materiais de avaliação
Env
ao longo do período de vigência do projeto.
Dos
Dossiê
do Professor com vasto
conjunto de materiais de apoio.
con
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> Ensino digital

Aula Digital
Recursos editáveis em Word®

> Fichas de trabalho com níveis diferenciados:
> Vocabulário
> Gramática
> Cultura
> Testes de avaliação
(2 modelos e por competências)
> Prova-modelo DELF
> Guiões de apoio à interdisciplinaridade

Ficheiros áudio

> Guiões de apoio às ferramentas digitais.

disponíveis para
download e em CD.

100 Flashcards
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Aula Digital
Versão projetável

Manual Interativo

NOVIDADE

Textos com áudio e destaques
simultâneos de leitura.

Vídeos, animações, apresentações
e canções que ganham vida
dentro do Manual.

Correção automática
Soluções num só clique
Limpar e voltar a resolver

Acesso direto
aos exercícios do
Cahier d’Activités
(e respetiva correção),
bem como a outros
componentes do
projeto.
Respostas às atividades
nas páginas do Manual,
com correção automática.
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Recursos Digitais
para todos os conteúdos e Manual Interativo

APP Smart, vídeos,
quizzes rápidos com
explicação imediata
e avaliação do progresso.

Recursos Digitais
e Manual Interativo

Para estudar em qualquer lugar!

www.cestcool7.asa.pt

Animação de textos
do Manual.

Apresentações em PowerPoint®.

Vídeos tutoriais para
trabalhar a oralidade.

Vídeos tutoriais de orientação
de atividade escrita.

Exercícios gramaticais
interativos.

Flashcards interativos com
imagem, legenda e áudio.

L’enregistreur – ferramenta
de gravação de áudio.

Testes interativos
(versão Professor e versão Aluno).

Quizzes e jogos.

C’E
Jogos: Roda de vocabulário
e Roda dos verbos.
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Karaokes com 2 versões –
voz e instrumental.
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