
 Effective organisation

 New approach to reading – 
Highly interesting  
& teen-appealing texts

 Systematic/effective  
vocabulary development

 Communicative grammar  
focused on developing 
speaking and writing skills

 Promotion of intercultural 
competence in students

 Focus on 21st century skills

 Fully digital with plenty  
of interactive activities

– 
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#
organisation

Appealing  

picture

Unit 

contents

pp. 14-15
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EXTRA

• Extensive Reading –  

The Hate U Give

• MyGif – Grammar in Function – 

com exercícios de reforço  

e consolidação;

• MyGPS – Grammar & Production 

Skills – síntese gramatical  

em português, com apoio  

à oralidade e à escrita 

 We are the world

 There’s no Planet B 
(Fusão dos temas  

“O mundo à nossa volta  

e “Os jovens e o consumo”)

 My job, my choices

3 units

Vídeos que introduzem 

a temática da unidade 

e motivam a troca de 

opiniões.

Divisão das 

subunidades 

garante 

operacionalização 

eficaz da  

disciplina 

(trimestral  

ou semestral)
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Some of the 
excerpts 
from teen 
fiction & 
bestselling 
novels

The Hate  
U Give 
by Angie 

Thomas

Pale  
Blue Dot 
by Carl  

Sagan

The Thing 
Around  
your Neck 
by 

Chimamanda 

Adichie

#Reading
Getting ready for reading

 Atividades de preparação e motivação 

para a leitura do texto, que mobilizam 

conhecimentos e competências prévias.

p. 67 

p. 68 

o

as.

p. 68 

Excertos de textos com breve nota 

informativa com a capa do livro e uma 

breve informação sobre autor.

p. 67 

Vídeos
que acompanham as atividades

e 
Th
Aro
you
by 

Ch

Ad

Pal
Blu
by

Sagda 
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Youth  
to Power 
by Jamie 

Margolin

So Yesterday 
by Scott 

Westerfeld

How to Avoid 
a Climate 
Disaster 
by Bill Gates

The Lines 
We Cross 
by Randa 

Abdel-Fattah

Highly interesting  

& teen-appealing texts

NEW
pp. 58-59

Atividades de vocabulário de 

uso corrente e pronúncia para 

melhorar nível de língua.

Ho
a C
Di
by

Yo
to
by

Ma

oid 

s

r
So
by

We

day 

d

Th
We
by

Ab
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#Vocabulary

p. 39

Exercícios sobre o sentido 

e em contexto.

pp. 106-107

Na sequência 

dos textos, 

tirando partido 

do contexto e 

com enfoque em 

idioms, phrasal 

verbs e confusing 

words.  

NEW
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#Grammar

Apresentação de conteúdos 

com apoio de quadro e tabelas, 

seguidos de exercícios com grau 

crescente de dificuldade.

Grammar  

in action
Short videos onde 

a gramática surge 

contextualizada de forma 

natural. Inclui exercício 

de aplicação no final.

Inclui remissões  

para MyGPS e MyGIF

p. 70

p. 78

Animações  

de gramática  
Animações de 

conteúdos gramaticais 

com explicações passo 

a passo, intercaladas 

com perguntas com 

validação.
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#Watching & Listening

Exercícios variados 

sempre com suporte 

áudio e/ou vídeo.

#myviews
Questões que 

promovem o 

pensamento 

crítico.

dos

orte 

o.

Vídeos 

p. 73

Áudios  
com versão  

standard  
e slow!

8



Apoio  
extra no 

MyGPS
e
M

#Speaking

p. 79            

Speaking 

Tutorials
Vídeos que 

exemplificam como 

estruturar uma situação 

de produção/interação 

oral acompanhados de 

resumos visuais.

Developing  
students’  

communication  
skills

Speeakingg

Propostas de trabalho 

assentes em orientações 

esquemáticas e com 

apoio de Useful language 

com: chunks e language 

functions.

NEW

Propostas de  

produção/interação  

oral diversificadas. 

e  

Speaking 

Cards
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#Writing

Propostas de 

atividades prévias 

para brainstorming 

de ideias.

Definição  

do género 

textual.

Tips para orientar  

a escrita e indicações 

sobre o plano de 

texto à margem.

Apoio  
extra no 

MyGPS

g

es 

y

Apoio  

complementar  

no Workbook 

com propostas 

de Creative 
writing.

Writing tutorials 
Vídeos tutoriais com indicações 

passo a passo, que apoiam o 

aluno na escrita de diferentes 

géneros textuais.

p. 72

p
. 3

710



#Development  
of 21st Century Skills 

#At the end  
of each subunit

#Myworld 
Questões que 

implicam reflexão 

e comparação com 

outras realidades.

Conteúdos 

da unidade 

abordados 

de forma 

lúdica e 

numa lógica 

de gaming. 

Atividades de 

escolha múltipla 

sobre os itens 

gramaticais da 

unidade.

I challenge myself to…
Desafios que estimulam a criatividade.

# Whatif
Situações que colocam os 

alunos perante dilemas e 

situações-problema e que 

implicam tomadas de posição.

Summing up

pp. 80-81

Sum up  

the message 
Em articulação 

com a rubrica 

Food for thought 
surge comentário 

à citação inicial.

# Myviews 
Situações que implicam reflexão 

crítica sobre as temáticas  

das unidades.

NEW
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p. 84

pp. 82-83

#At the end  
of each unit

Interactive 

word list
que apresenta uma 

listagem de palavras 

ou expressões com 

a respetiva definição, 

tradução e áudio.

Raising Students’ awareness  
of the role of culture  

in communication

Developing students’ 
intercultural  
competence

e

uma 

avras 

om 

ição, 

.

competence

Para alargar o nível 

de conhecimentos 

culturais dos alunos.

p. 85

Sugestão de projetos 

organizados por 4 áreas:

 Science

 Economics

 Humanities

 Arts

e que podem ser desenvolvidos 

com articulação curricular.

pp. 82-83

pp. 82-83

Lista de vocabulário 

específico, organizado 

por áreas temáticas

p. 84

Para desenvolver a 

competênica intercultural,  

através de desafios 

que levam os alunos 

a compreenderem e 

aceitarem as diferenças 

culturais.

3
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#Workbook

#Extensive Reading

Inclui:
 Grammar & 

Vocabulary 

exercises

 Pick-a-book time 

(exercícios de 

língua com base 

em excertos de 

teen fiction)

 Creative writing

 Practice tests

Fancy a Challenge
 Challenges, brain teaser

 Jokes, riddles, tongue twisters, …

 Crossword, word search puzzles

 Games

A new way of 

interactive reading 
 Audio files

 Videos

 Excerpts from the film

QR  
Codes

p. 205

pp. 196-197

p. 117

Inclui:
 Teaching notes & extra 

teaching resources

 While-Reading activities

 – Prediction time

 – Discussion time

 – Creative time

pp. 196-1976 7notes & extra pp 196
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Avaliar e aprender numa cultura  
de inovação pedagógica 

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.

WEBINAR 
EXCLUSIVO
AVALIAÇÃO BASEADA EM CRITÉRIOS

ção

AVALIAÇÃO BASEADA EM CRITÉRIOS

A
d

U
a

N
•

•

•

•

Para futuros utilizadores d
Um apoio efetivo à implementação de

DOMINGOS FERNANDES

#Teacher’s File Fully packed  
with materials for  

mixed-ability classes

#1  Planning

#2  Digital Tools

#3  Unit 1

#4  Unit 2

#5  Unit 3

#6  Celebrations

#7  Follow-up activities

#8  Extra help

• Tests + 10-minute tests + Extensive Reading

• Rubrics (Speaking, Writing  

& Intercultural Competence)

• Speaking cards

#9  Audioscripts

For each unit:

 Graded worksheets (all skills)

 Inclusion worksheets (all skills)

 Progress Tests (standard & inclusion)

 Exam-style test

 Audioscripts & Answer keys

NEW

Assessing students’ 

performance efficiently  

& consistently

Fully 
editable 

at



#Fully Digital

Na Aula digital pode comunicar com os 

alunos, partilhar recursos, enviar trabalhos 

e testes e ter feedback automático.

 Apresentações em PowerPoint®

 Tutoriais de Speaking e Writing
 Vídeos interativos com legendas on/off

 Gramáticas interativas

 Atividades gramaticais interativas  
com dicas e correção automática 

 Karaokes 

 Áudios com versão standard e slow

 Testes interativos 

 Quizzes
 Jogos e kahoots

 Interactive Word List 

 Timer

 Random number generator

 Recorder

r

Manual  
Interativo

Explore os recursos digitais 

dentro da página e veja em 

simultâneo os exercícios do 

Manual.

App Aula Digital

Vídeos, quizzes rápidos com explicação 

imediata e avaliação do progresso.

Para estudar em qualquer lugar!

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

Videos Karaokes

Games Interactive tests

Aceda ao Workbook ou aos 

materiais do Teacher’s File, 

sem sair da página.

Responda às atividades 

do manual, escrevendo 

diretamente nas páginas 

e fazendo a correção 

automática.  

Num só clique, mostre as 

soluções, alínea a alínea, ou 

da totalidade das atividades 

da página. Permite limpar e 

voltar a fazer.

Faça a leitura 

acompanhada em sala 

de aula, com locução 

e destaques em 

simultâneo.

www.myselfie11.te.pt 15
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#21st century 
skills

Full of activities 

that help students 

enhance their  

21st century  

skills

#effective 
organisation

A
m

ostra não com
ercializável   9781111153298

#fully  
digital 

An interactive 

learning  

experience!

#intercultural 
competence
Raises students’ 

awareness of their  

own culture

#communicative 
Grammar
Focused on 

developing speaking 

and writing skills

#mixed-ability 
classes

Fully packed with 

materials for inclusive 

& mixed-ability classes

#

#teen-appealling 
texts

Engage reluctant 

readers and cover 

authentic everyday 

language


