• Manual atual e moderno com fortes
referências à cultura francesa.
• Organização facilitadora da
aprendizagem, com unidades
organizadas por domínios.
• Seleção cuidada de textos, privilegiando
textos autênticos e atuais, indo ao
encontro dos interesses dos alunos.
• Diversificação tipológica das questões,
com grau de dificuldade crescente.
• Forte apoio às atividades de produção
e interação oral e escrita e ao
desenvolvimento de outras competências.
• Forte apoio ao professor, com
disponibilização de uma grande
diversidade de materiais para reforço
e consolidação das aprendizagens, bem
como de instrumentos de avaliação que
promovem a diferenciação pedagógica.
• Promoção da educação inclusiva,
com a disponibilização de um manual
inclusivo e de instrumentos de avaliação
próprios. NOVO

Manual
Versão do Professor
+ Aprendizagens Essenciais
+ Mini-grammaire

• Manual Interativo e recursos digitais
atrativos e motivadores de elevado
valor didático, que potenciam
as aprendizagens dos alunos.

Cahier d’exercices
Versão do Professor

NOVO

NOVO

NOVO

NOVO

Cartes de lecture d’images
Manual Inclusivo
Carnet de Bord

Avaliar e aprender numa
cultura de inovação
pedagógica

Super Quiz Voilà !

NOVO
Apoio à implementação
do projeto
em formato Webinar,
preparado e apresentado
pela equipa de autoras.
Cartes d'oralité
(production et
interaction)

Recursos Digitais
e Manual Interativo
www.voila8.te.pt

Bons Points !

1. Manual
Organização facilitadora da aprendizagem,
com unidades organizadas por competências

Apresentação da unidade com imagens impactantes

De acordo
com a NO
VA
ORTOGRA
FIA
do francê
s

Sumário dos conteúdos da unidade.
Apresentação dos
atos comunicativos
principais da
unidade.

Vídeos Voilà en direct
Vídeos de motivação
e de contacto com
a realidade francesa.

Sugestão de
uma atividade
curta e lúdica,
de motivação
à temática
da unidade.
pp. 64 e 65

Vocabulaire
Apresentação do vocabulário essencial, com apoio de imagens e áudio

Apresentação do
vocabulário, apoiado
em imagens e/ou
vídeos, com exercícios
de exploração
diversificados e sempre
contextualizados.
No final, pequena
atividade de produção
oral e escrita de
reutilização numa
perspetiva pessoal.

pp. 44 e 45

NOVO
Alargamento do vocabulário
com forte componente cultural.
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Pequena atividade de produção
oral ou escrita para aplicação
do vocabulário.

Informação essencial
que o aluno deve reter.

Lire

Textos autênticos, apelativos e acessíveis

Áudios do
s
textos com
duas
velocidad
es:
normal e le
nta

Atividade curta
que antecede
o texto e motiva
o aluno para a leitura.

Exercícios de
compreensão do
texto de diferentes
tipologias,
organizados em
grau crescente
de dificuldade.

Textos, marcadamente
culturais, que vão ao
encontro dos gostos e
interesses dos alunos.

NOVO
Marcação gráfica
do texto para
apoio da leitura.

Exercício lúdico,
ligado à temática
da unidade.

Todos os textos estão
animados na Aula Digital
e são acompanhados
de suporte áudio em
duas velocidades.

Langue

pp. 70 e 71

Enregistreur: ferramenta
que permite ao aluno treinar
a leitura em voz alta.

Apresentação contextualizada de conteúdos lexicais e / ou gramaticais

Apresentação dos conteúdos
com explicações breves em
português.
Remissões para a Mini-grammaire e para o Cahier
d'exercices, para treino
e consolidação dos conteúdos.

NOVO

QR Co
de co
de voc m quizzes
ab
e gram ulário
com fe ática,
edbac
k

pp. 76 e 77

Exercícios variados
e organizados em grau
crescente de dificuldade.

Apresentação de conteúdos,
apoiada por animações
interativas.
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1. Manual
Organização facilitadora da aprendizagem,
com unidades organizadas por competências

Écouter

Parler

Parler
Atividade de produção/interação oral apoiada:

•
•

Écouter

1. momento: texto-modelo;
2. momento: atividade orientada com base
em vocabulário e atos de fala simples.

Atividades de
compreensão oral
diversificadas
(diálogos, vídeos,
canções, animações).

Transcrição do áudio
na banda lateral
Áudios com com duas
velocidades, normal e lenta,
locucionados por falantes
nativos.

Vídeos tutoriais
de oralidade.

Exercícios para
aperfeiçoamento
da pronúncia.
Virelanges
Exercício lúdico para aperfeiçoamento e treino
da pronúncia a partir de trava-línguas.

pp. 74 e 75

Écrire

Écrire
Apoios diversificados
para uma produção
escrita orientada:

•

1. momento: texto-modelo + vídeo tutorial
de produção escrita;

•

2. momento: atividade
orientada com base
em vocabulário e atos
de fala simples.

Vídeos tutoriais de escrita
que ajudam o aluno
a compreender melhor
o texto-modelo e a
estruturar a sua produção
com o apoio de dicas
e vocabulário.

pp. 78 e 126
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No final da Unidade

Atividades de jeu de rôle
apelativas que mobilizam,
de forma lúdica, todas as
aprendizagens da unidade
numa situação comunicativa.

Animações dos textos-modelo
que facilitam o desenvolvimento
da oralidade.

pp. 79 e 103

Manual atual e moderno com fortes referências
à cultura francesa e francófona

Canções atuais e
conhecidas da cultura
francesa e francófona
com letras relacionadas
com os conteúdos
temáticos da unidade.

Karaokes
que permitem que o
aluno treine a pronúnica
e as estruturas lexicais
e gramaticais.

Trailers de filmes franceses
ou dobrados em francês
(mas relacionados com
a cultura francesa e/ou
juvenil) com pequenas
atividades de exploração.
pp. 80 e 81
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1. Manual
Organização facilitadora da aprendizagem,
com unidades organizadas por competências

No final da unidade

NOVO
??
?
Jeu d’évasion
(Escape game)

•

Atividades assentes numa
lógica de gamificação:
«Escape Game» em que
o aluno tem de resolver
os enigmas, relacionados
com os conteúdos da
unidade, para encontrar
a palavra-passe que
desbloqueia o cadeado
e lhe dá acesso a um
vídeo surpresa.

•

Recurso que desenvolve
o pensamento crítico,
a cooperação e a
colaboração.

QR C
validaç ode para
ão
-passe da palavrae
recurs acesso ao
o-surp
resa.

pp. 82 e 83

asion
Jeu d’év onível
p
is
d
m
també
tiva
o intera
ã
rs
e
v
em

Glossário da unidade com
o vocabulário essencial e
expressões comunicativas.

e 85
pp. 84
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Ficha formativa de final de unidade,
organizada em Écouter, Lire e Langue.

Testes interativos.

Autoavaliação das
aprendizagens com
orientações de remediação
com remissão para as
páginas do manual para
consulta e reforço.

pp. 86 e 87

no final do manual
Tabelas de conjugação verbal.

No final do manual
com sistematização de
conteúdos e exercícios
extra com 3 níveis
de dificuldade.

e
pp. 158

pp. 172 e 175

159
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2. Cahier d’exercices
Versão
do Professor
com soluções
nas bandas
laterais

Cahier d’exercices
com soluções
projetáveis na

Cahier d’exercices inclui:
• Fichas de vocabulário com 3 níveis de dificuldade
• Fichas de gramática com 3 níveis de dificuldade
• Fichas de autoavaliação formativa
• Quizzes
NOVO
OVO
• Bandas Desenhadas N
• Dicionário temático ilustrado
• DELF: proposta de prova-modelo + guião
de preparação para a prova oral N

OVO

Fichas de
Vocabulário +
Gramática com
3 níveis de
dificuldade

pp. 41, 42 e 45

DELF: proposta
de prova-modelo +
guião de preparação
para a prova oral
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pp. 51, 90 e 105

3. Apoio completo ao Professor

Totalmente editável em

O Carnet de Bord inclui:
• Apresentação do projeto
• Roteiro da
• Guião dos recursos Multimédia
• Planificações
Planificações anuais (para 2 e 3 tempos
letivos semanais) e planificações semestrais*
• Fiches de Travail
Fichas A e B para todos os domínios
• Contrôles de connaisances
Testes de avaliação (versão A)
• Contrôles par compétences
Testes por competências (versão A)
Versão B na

• Contrôles inclusifs
Testes de avaliação (versão B)
• Mini-contrôles
Testes de vocabulário
Testes de gramática
• Interdisciplinarité
Propostas de projetos para desenvolver
no âmbito das AE e das DAC*
• Grelhas de avaliação
• por rubricas holísticas e analíticas
• das competências*

* Disponível na íntegra na
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3. Apoio completo ao Professor

Manual inclusivo

• Organizado pelas unidades
do Manual.
• Seleção de páginas do manual
adaptadas a alunos com medidas
de suporte à aprendizagem.
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3. Apoio completo ao Professor
NOVO
Cartes de lecture d’images
• Para treinar e desenvolver
a competência comunicativa
dos alunos.

• Conjunto de 25 cartões com perguntas
orientadoras para descrever imagens
motivadoras relativas aos temas das
cinco unidades do manual.

Cartes d’oralité
• Cartões com atividades diversificadas para trabalhar a oralidade de forma lúdica.
• Com texto-modelo, guião de conversação e apoio de vocabulário.
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NOVO

NOVO

+ de 300
autocolantes
de mérito

Para rever e consolidar de forma
lúdica conteúdos de 7. e 8. anos.

• Inclui questões sobre as 5
unidades do manual.

• 125 perguntas sobre 5 áreas:
Vocabulaire, Grammaire,
Phonétique, Culture, Énigme.

Para reforçar o desempenho dos alunos
e motivar para aprendizagem da língua
e da cultura francesa e francófona.

AVALIAR E APRENDER numa cultura de inovação pedagógica

AVALIAÇÃO BASEADA EM CRITÉRIOS
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

Domingos Fernandes

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.

WEBINAR
EXCLUSIVO
Avaliação Baseada em Critérios

Consulte o webinar mais recente sobre
a temática através do código QR.
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4. 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.

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

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

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

Aceda ao Caderno de Atividades
ou aos materiais do Dossiê
do Professor, sem sair da página.

Num só clique, mostre as soluções,
alínea a alínea, ou da totalidade
das atividades da página. Permite
limpar e voltar a fazer.
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5. Recursos Digitais
Recursos digitais de apoio à aprendizagem.
Na Aula Digital, pode comunicar com os alunos, partilhar recursos,
enviar trabalhos e testes e ter feedback automático.

Outros recursos digitais:
• Animações dos textos do Manual
• Vídeos tutoriais de escrita
• Vídeos tutoriais de oralidade
• Gramáticas interativas
• Imagens animadas
Cartes-mémoire

Apresentações em PowerPoint®

• Karaokes
• Vídeos (trailers; excertos
de filmes; videoclipes, …)
• Áudios com versão normal
e lenta
• Atividades interativas
• Quizzes com feedback
• Testes interativos
• Cronómetro
• Loto dos verbos

Infográfico

Vídeos interativos

• Gerador de números
• Simulador Avatar
• Enregistreur
• Jogos:
• Voilà des Millions
• Jeu de l'oie
• Roue de vocabulaire

Jogo Roue de vocabulaire

Jogo Voilà des Millions

App
Vídeos, quizzes rápidos com explicação
imediata e avaliação do progresso.
Para estudar em qualquer lugar!
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www.voila8.te.pt

Manual atual,
moderno e dinâmico
Trabalha de forma completa
todas as competências da
língua, através de uma viagem
linguística e cultural

Promove a educação
inclusiva: Manual
inclusivo e instrumentos
diferenciados de avaliação

Apoia o Professor através da enorme
variedade de recursos e materiais –
Carnet de Bord em versão editável,
Manual Interativo e Aula Digital

Amostra não comercializável 9781111153243

Apoia e motiva o aluno,
em simultâneo, estimula
a autonomia

