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Português 8.º ANO

MENSAGENS
Célia Cameira l Alexandra Azevedo 
Diana Maceda l Ana Andrade

Recursos Digitais  
e Manual Interativo

DESTAQUES
- Manual atual e moderno, com recursos, 
atividades e rubricas do âmbito e interesse  
dos alunos.

- Manual inclusivo – versão do Manual adaptada 
a alunos com maiores dificuldades de 
aprendizagem e Dossiê de fichas de trabalho  
e de avaliação adaptadas. 

- Estrutura e organização facilitadoras  
da aprendizagem.

- Seleção de textos e recursos de apoio 
motivadores.

– Sínteses, Fichas informativas e SIGA no final  
do Manual, facilitadoras do estudo autónomo.

– Dossiê do Professor rico e completo, com 
propostas diversificadas na Avaliação (testes 
tradicionais, conforme últimas provas e por 
domínios). 

– Novos recursos digitais muito diversificados  
e de apoio ao estudo autónomo. 

– Manual interativo, versão online e offline.
  NOVIDADE

Materiais exclusivos do Professor

Manual do  
Professor 

Manual  
inclusivo

Caderno  
de Atividades

Caderno de Atividades

Manual do Aluno

  NOVIDADE

  NOVIDADE

  NOVIDADE

  NOVIDADE

  NOVIDADE
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Unidade 1 
Mensagens do quotidiano –  
Isabel Silva, jornalista e radialista 

Unidade 2
Histórias com mensagens – 
Afonso Reis Cabral, escritor

Unidade 4 
Mensagens da poesia – 
Jimmy P, cantor

Unidade 3  

Mensagens em cena – Inês Aguiar, atriz 

pp. 22-23

pp
. 5

0-
51
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pp
. 1

90
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91

Manual motivador  
COM ORGANIZAÇÃO FACILITADORA

pp. 156-157

         Vídeo 
Inês Aguiar

Páginas iniciais das unidades

M E N S AG E N S    em diálogo 

Início das unidades com:
–  apresentação breve de conteúdos;
–  vídeos com testemunhos e sugestões  

de personalidades.
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pp. 56-57

 3

Ficha informativa  
Apresentação  
e sistematização  
das características  
do género narrativo.

Breve diagnóstico  para verificar  
os pré-requisitos necessários  
à unidade, através de um Teste 
interativo, de correção automática.  

Sumário da  
unidade com  
identificação de 
todos os textos.

Atividade globalizante  
sobre o texto narrativo.

Educação Literária | 
Leitura 

Texto literário  
inicial para rever  
e consolidar as  
características  
do género em  
estudo nessa  
unidade  
(exceção para  
a unidade 1).  

pp. 52-53

p. 55

Ficha informativa – Teste  
interativo de diagnóstico

  NOVIDADE

Banda do  
Professor com: 

–  Aprendizagens  
Essenciais;  

–  Perfil dos Alunos;  
–  Indicações  

metodológicas;
–  Soluções e cenários 

de resposta ;
–  Remissões para  

todos os recursos .
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. 5

8-
59

Análise do texto

Questões de 
compreensão e 
de interpretação 
adequadas a  
diferentes ritmos 
de aprendizagem.

Truques&Dicas

Ajudas para  
o aluno melhor 
apreender e 
compreender 
conteúdos. 

Aprendo

Sínteses  
informativas  
de apoio.

4

Gramática   
trabalhada  
em contexto  
e com remissão 
para SIGA.

«E tu?» 
Atividade, oral ou escrita, para o aluno manifestar o seu 
ponto de vista, promovendo o espírito reflexivo e crítico. 

pp. 60-61

         Animação de motivação: 

Porque deves ler Saga? 

Ponto de Partida  
Atividades de pré-leitura  
e de motivação, apoiadas  
em recursos audiovisuais. 

           
Gramática interativa  
Explicação, exemplos  
e atividades 

ORGANIZAÇÃO FACILITADORA

ExcertoS dos priNcipais moMENtos  
dAS obrAS dE lEiturA intEgrAl 

Educação Literária/Leitura

Seleção de textos de acordo 
com as AE e o PNL.

  NOVIDADE
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pp
. 6

2-
63

Escrita muito  
orientada, com estrutura
e organização do texto 
e com modelos de apoio 
no SIGA.

Escrita breve, 
para trabalhar a 
coesão, a reescrita 
e o comentário.

«Mensagens divertidas» 
Atividades lúdicas curtas  
a partir dos textos da  
Educação Literária.

Oralidade | Escrita  
Identificação do  
género textual. 

Expressão oral
Atividades apoiadas em 
recursos motivadores. 

Oralidade  
Atividades de 
Compreensão  
do oral a partir  
da audição ou  
do visionamento 
de recursos  
atuais e  
motivadores.

«Em contexto»  
Resumo da informação 
essencial entre os  
excertos apresentados 
da obra em estudo. 

pp. 80-81

p.
 7

5

          Animação  
          De Vig para o mundo

         Áudio: 

”A história da  
árvore de Natal”,  
de Rita Cipriano, 
Observador

aluno aprendE  com propoStAs divertidAs 
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EScrita Muito apoiada
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pp
. 6

8-
69

ORGANIZAÇÃO FACILITADORA

pp. 150-151
6

Guiões  
reforçados com  
componente  
lúdica.

Leitura 
Textos dos 
diferentes 
géneros 
deste  
domínio.

Tipologia de 
questões com  
predominância  
de itens de  
escolha múltipla.

         Vídeo:

Como escrever um 
Texto de opinião?

         Jogo: Saga

         Apresentação: 

Correção do guião de leitura 

Motivação para a lEitura da obra iNteGral

p.
 7

0

Guiões de leitura

Abordagem global 
das obras de leitura 
obrigatória, após a 
análise de excertos.

Folheto Mensagem8_AF1.indd   6 26/04/22   10:21



pp. 154-155

pp. 152-153

Mensagens  
de hoje  
Atividade final  
de unidade  
com propostas,  
na banda lateral, 
para trabalho  
interdisciplinar.

Em síntese  
Esquemas e  
sínteses para  
revisão e  
consolidação  
das 
aprendizagens.

         Animação 

Animação de unidade, sob forma de perguntas e respostas

Ficha de  
autoavaliação 

Exercícios a 
incidir sobre 
os conteúdos 
literários e 
linguísticos  
da unidade.

Motivação para a lEitura da obra iNteGral
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No final de cada unidade:

Folheto Mensagem8_AF1.indd   7 26/04/22   10:21



8

SIGA

–  Apresentação dos géneros da Leitura,  
da Oralidade e da Escrita com textos-modelo,  
caixas de destaques sobre a estrutura.

–  Vocabulário de apoio à Escrita.

–  Sistematização gramatical seguida de  
exercícios para treino e consolidação.

–  Sistematização dos recursos expressivos.

FORTE APOIO AO ESTUDO AUTÓNOMO

1.

2.

3.

«Já aprendi» Sistematização da informação 
que auxilia o aluno na resolução das atividades.

Testes que preparam  
o aluno para os momentos 
de avaliação.

pp. 28-29

pp. 226-227

pp
. 2

60
-2

61

pp
. 9

4-
95

umA verdadeira gramática de  
Apoio ao estudo do aluno!

O Caderno de Atividades inclui 3 partes: 
 Fichas de gramática, organizadas por conteúdo,  
com sistematização e exercícios. 

Fichas de escrita,  
com esquema orientador da produção textual.  

Fichas formativas.

Soluções e cenários de resposta de todas as atividades em cartolina destacável.
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O Caderno de Atividades inclui 3 partes: 
 Fichas de gramática, organizadas por conteúdo,  
com sistematização e exercícios. 

Fichas de escrita,  
com esquema orientador da produção textual.  

Fichas formativas.

Soluções e cenários de resposta de todas as atividades em cartolina destacável.

MANUAL INTERATIVO  NOVIDADE 

otimiza o tEmpo Em salA de aula!

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

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.

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

Sem necessitar da internet  
e com acesso a todos recursos

 9

proJetar SolUÇÕeS rapidAmEnte

sequência dE aUlas mais diNâmica

trAbalho mais sEquEncial E sEm  

cortEs na procura dE rEcUrSoS

Explore os recursos digitais dentro  
da página e veja em simultâneo os 
exercícios do Manual.
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Caderno de Fichas para alunos  
de Português Língua Não Materna

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

10

MATERIAIS EXCLUSIVOS
DO PROFESSOR 

Consulte o webinar mais recente  

da equipa de autoras através do  

código QR

  NOVIDADE

  NOVIDADE

Esta publicação apoia os professores com recursos  
para os alunos inseridos nas aulas de português, que têm  
o português como língua não materna ou que não tiveram 
o português como língua de escolarização.

Esta publicação serve também os alunos posicionados 
no nível de proficiência linguística de iniciação (A2), 
permitindo-lhes uma utilização autónoma em sala de aula, 
desenvolvendo os seus conhecimentos de vocabulário  
e as suas competências de receção e de produção escritas.

AVALIAÇÃO BASEADA EM CRITÉRIOS

Para futuros utilizadores do projeto: webinares de apoio.  
Consulte através do código QR

Durante a utilização do projeto, os 
Professores contam com o apoio próximo 
das autoras, que farão sugestões práticas 
para melhor potenciar os materiais, 
atividades e recursos do projeto. 
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  NOVIDADE

+ de 400 páginas com materiais para  
os diversos momentos da prática letiva
� Planificação e Planos de aula

� Fichas de trabalho, unidade a unidade, domínio a domínio:  

– Leitura: textos alternativos aos do Manual 

– Educação Literária: obras de opção e outros textos das AE 

– Gramática: fichas de reforço e de consolidação  

� Testes de avaliação 

–  Testes de compreensão do oral, unidade a unidade  
(2 testes/unidade/subunidade)  

–  Testes de avaliação por unidade  
(2 testes/unidade/subunidade)

– Cenários de resposta

–  Grelhas de avaliação  
(disponível também em versão Excel®) 

� Questões de aula  

– Compreensão do Oral  

– Educação Literária

– Gramática  

– Soluções

� Projetos de interdisciplinaridade – guiões de implementação

� Guião de recursos multimédia para apoio ao Ensino Digital

Totalmente editável em Word®

doSSiê do profesSor Muito completo 

MANUAL INCLUSIVO

DOSSIÊ DO PROFESSOR

Seleção de páginas e obras mais importantes  
com uma abordagem diferenciada para alunos  
com maiores dificuldades.

Dossiê digital de apoio à avaliação:

Fichas de trabalho adaptadas 
(para alunos com maiores dificuldades)

Testes de avaliação adaptados 
(para alunos com maiores dificuldades)

Grelhas de avaliação 
(disponível também em versão Excel®)

Testes Kahoot® 
(organizados por unidade/conteúdo gramatical)

Cenários de resposta
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Friso cronológico da poesia Animações  
«Truques&Dicas»

Vídeos tutoriais  
para os géneros textuais

Gramáticas interativas  
e Gramatleta

Jogos, Quizzes, Kahoot’s
e Testes interativos

Animações Whatsapp®
para revisão de conteúdos 

Curta-metragem   
Aquilo que os olhos veem

Animações 
Booktrailer – Educação Literária

Polígrafo PT
sobre obras literárias

Apresentações em PowerPoint®
com apresentação de conteúdo  

e atividades

Sínteses diferenciadas 
e com versão áudio

Recursos digitais 

«Mensagens em diálogo»

  NOVIDADE

  NOVIDADE  NOVIDADE   NOVIDADE

  NOVIDADE

  NOVIDADE  NOVIDADE

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

Para estudar em qualquer lugar!

pAra todoS os conteúdoS, com Elevado valor didático 
pAra a Sala dE aUla E o EStudo autóNomo do aluNo.

Recursos Digitais  
e Manual Interativo

Saber mais:
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