
BOX

 High-interest content

 Carefully guided speaking  
and writing activities

 Clear grammar presentation  
& graded exercises

 Suitable for mixed-ability classes

 Focus on 21st century skills

 Packed with CreActivities  
for active learning

 Full of options for language 
practice and communication

 Powerful digital supportg pp

“All inclusive”

INGLÊS 

8.o ANO

Apoio à implementação do projeto
em formato Webinar, preparado e apresentado  
pela equipa de autoras e consultora

Manual interativo  
+ App Aula Digital

www.whatsup8.te.pt

Student’s Book  
+ apêndice desdobrável  

(inclui Extensive Reading)
  Workbook  

+ Writing Journal 

Inclusion Teacher’s File 

Avaliar e aprender 
numa cultura de 
inovação pedagógica

Avaliar e aprender



Entradas de unidade que 
apresentam propostas de 

atividades interativas, entre 
as quais um Kahoot de revisão 

de conteúdos trabalhados 
em anos anteriores e que vão 
voltar a ser ativados ao longo 

da unidade 

em
vvovv



O Manual inclui:
Extensive Reading 
A Green Summer in LA 

Student’s Corner 
(com exercícios 
complementares  
e explicações  
em português)

Extra Practice 
(exercícios de 
consolidação)

O Manual promove:
Inclusão  
(sugestões 
“Supporting  
all students”  
e “A bit more!”)

“All inclusive”



Textos apelativos  
e motivadores que exploram  
o léxico e que contextualizam  

os conteúdos gramaticais

Áudios com versões 
standard & slow  

e produção cuidada

 
  

Reading  
& Listening

Animações dos textos  
que ajudam  

na compreensão  
dos mesmos

Cartoons, tiras de 
BD e outros desafios 

contextualizados,  
agora enriquecidos 

com memes

NEW

High-interest 
texts  

and content

Canções atuais relacionadas 
com os temas abordados 



Com o apoio de texto-modelo  
e/ou guião, e ainda video help

Writ ingSpeaking & Writing
                       Com o apoio de:

 audição ou leitura de um texto-modelo 
 Speaking karaoke 
 orientações esquemáticas 

Speaking

orientações esquemáticas 

Carefully 
guided 
speaking 

and writing 
activities



Explicações passo a passo 
sobre o uso e a forma, com 

exemplos ilustrativos p

Grammar
Clear  

grammar  
presentation  

& graded  
exercises

Sugestões supporting 
all students  

para trabalhar com 
mixed-ability classes

Sugestões  
para  

fast finishers 

Exercícios de 
complexidade 

crescente e 
tipologia variadatitipop logig a variadaa

Animações de situações  
de comunicação nas quais  
as estruturas linguísticas 
surgem contextualizadas  

de forma natural

Grammar 
in action

Explicações faseadas sobre o 
uso e a forma, com exemplos 

ilustrativos  
+ Atividades gramaticais

Grammar 
presentation

Ani
de co
as e
surg

d



No final do manual,  
em páginas próprias,  

são disponibilizadas atividades 
de compreensão sobre  

as entrevistas

Vídeos de extensão  
com diferentes playmodes  
e fichas complementares  

no Teacher’s File

são

co
e 

Podcasts

Através de um QRcode, os 
alunos acedem a um episódio 
do Podcast conduzido pelos 

locutores Evelyn Spencer  
e Oliver Cooper

NEW

p
as entrevistas

no Teache

NEW



Focus on  
21st century skills

Propostas para pensar 
individualmente e depois 
partilhar ideias com o/a 

colega e o resto da turma

Espaço de 
desenvolvimento  

do pensamento crítico



Textos para conhecer  
as vivências e a cultura 

de jovens de diferentes         
     partes do mundo 

Pequenos 
apontamentos 

culturais 
acompanhados  

de vídeos

     partes do mundo

 Free time fun!

 A fashion project

 A theme restaurant

 Let’s Go Green

 WebQuest Plan a green 
travel to the Isle of Wight

Desafios sobre 
a forma como 
os alunos irão 
desenvolver  

e apresentar os  
seus projetos

ht

D

e

Intercultural 
Awareness



At the back  
of the book

Time to 
celebrate

Extra  
Practice 

Extensive Reading
by Cláudia Correia

Textos, atividades 
e desafios sobre 
festividades típicas da 
cultura anglo-americana

Exercícios que 
complementam  
e reforçam  
as propostas  
das páginas  
de gramática

A Green Summer in LA is about the adventure of 
three British students who travel to Los Angeles 

Conheça aqui a sinopse!

Animação da história em formato  
interativo, facilitando a compreensão da 

mesma e tornando-a mais apelativa



Student’s 
Corner

Explicações em português que auxiliam o aluno 
na aprendizagem do vocabulário e da gramática 

lado a lado com exercícios de aplicação

On the back 
cover

for the first time. However, they’re on a mission: 
to help create environmental awareness while 
trying to solve some clues along the way. Apart 

from sightseeing and participating in eco-friendly 
activities, these students had no idea about the 
surprise that was in store for them at the end!



 

+ Writing  
 Journal

Incluído  
no Workbook

Edição exclusiva 
do Professor com 
bandas laterais

Para os a lunos
Permite consolidar 
o trabalho em 
torno dos géneros 
textuais, de forma 
mais livre e lúdica, 
e dotar os alunos 
de ferramentas 
que lhes permitam 
escrever com mais 
autonomia

NEW

Edição exclusi
do Professor c
Edição exEd ç

bandas laterdo Professdo Profess



 Exercícios para consolidar 
conteúdos de anos anteriores 

 Exercícios de vocabulário  
e gramática 

 Teste de preparação para  
os momentos de avaliação

 Dicionário Português-Inglês 
para apoiar os alunos nas 
atividades de Escrita 

 Exercícios de compreensão 
e interação oral

 Sugestões de utilização

 Propostas com texto-modelo à 
esquerda e Have a go! à direita 
(com orientações esquemáticas  
e stickers sobre a estrutura do 
texto ou a linguagem a utilizar)

 Writing checklist no final

Inclui:



 DACs 

· Planificações para auxiliar 
a implementação dos 
Projetos do manual  
nas páginas Project  

NEWTEACHER’S FILE

 Teacher’s  
Planner

 All about What’s up? 8 

· Apresentação do 
projeto passo a passo

 Digital tools 

· Guia de recursos 
multimédia  
+ tutoriais úteis

· Guia do Manual 
Interativo

 Planning

· Planificação 
trimestral e 
semestral + 
planos de aula

 Worksheets 
 (grammar, vocabulary, 

reading e listening,  
com dois níveis de 
complexidade)

 Assessment 

· Teste de diagnóstico

· Testes de avaliação 
diferenciados (A e B)

· Materiais para 
avaliação de speaking

· 10-minute tests 

· Grelhas de avaliação
NEW

 Rubrics

· Rubricas e listas  
de verificação para 
todas as atividades  
de interação  
e produção do manual

NEW

 Follow-up ideas 

· Video extension  
worksheets 

· Vários Kahoot
NEW

Projetos
nas pág

p? 8

asso

ursos 

tteeieis
uuualaa  

W
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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

AVALIAÇÃO BASEADA EM CRITÉRIOS

Um
efe

Nes

· A

· C
e

· D

· P

DOMINGOS FERNANDES

Versão adaptada do manual para atender 
às necessidades dos alunos com mais 
dificuldades



Packed with 
CreActivities 

WHAT’S UP? 8

Spoken 
interaction 

cards group work

Spoken 
interaction 

cards pair work

Spoken 
production 

cards

NEW
BRAND 10-minute 

games
,

k

/



10-minute 
memes

,
Paddles



Bringing novelty  
and fun   

into the classroom

WHAT’S UP? 8

Paddles!

E para 
uma maior 
interação

10-minute 
games

,

Para rever 
vocabulário  
e gramática  

de forma lúdica



10-minute 
memes

,



Full of options  
for language practice  
and communication

WHAT’S UP

Spoken 
interaction 

cards

20

group 
work

Spoken 
interaction 

cards

40

pair 
work



Spoken 
production 

cards

36



Manual interativo

www.whatsup8.te.pt

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

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

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

Aceda ao Workbook ou aos materiais 
do Teacher’s File, sem sair da página

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

Num só clique, mostre as soluções, 
alínea a alínea, ou da totalidade das 
atividades da página. Permite limpar  
e voltar a fazer



 Vídeos para compreender  
e rever melhor a matéria

 Quizzes rápidos com explicação 
imediata

 Avaliação do progresso

 Acesso em qualquer lugar

0 que mais pode 
encontrar?

 Podcasts

 Animated pictures

 Imagens interativas com pontos  
clicáveis nas aberturas de unidade

 Vídeos de trailers (com legendas on/off) 

 Video help

 Vídeos locucionados sobre cultura

 Vídeos com diferentes play modes 

 Vídeos (link)

 Animações dos textos

 Áudios com versões standard & slow  
e produção cuidada

 Apresentações em PowerPoint®

NEW

NEW

NEW

NEW

 Speaking karaoke

 Karaokes

 Animações Gramaticais
 + Grammar presentation
 + Grammar in action
 + Grammar revision
 + Atividades gramaticais

 Wheel of verbs

 Flashcards interativos

 Jogos: Quizzes, Kahoots, Webquest,  
Who wants to be a What’s up Master?

 Random Number Generator

 Timer

 Recorder

 Testes interativos  
(versões exclusivas do Professor)

 Soluções projetáveis do Manual  
e do Workbook

 Versões editáveis dos recursos  
do Teacher’s File

NEW

NEW
NEW

NEW

Víd
e re

Quiz
imed

Avali

Aces

ntações em PowerPoint®



Powerful  
digital  
support

Cross-curricular 
ideas  

and projects
Carefully 
graded User-friendly

Collaborative 
learning

Fostering  
 

and autonomy

All  
inclusive 

 Focus on 21st 
century skills

Get to know…

 Ready for  
mixed-ability  

classes

Active  
Learning

60
06
73
8

www.whatsup8.te.pt


