
contos 
& recontos

· Manual (2 volumes)
· Minigramática
· Caderno de Atividades 
·   Manual Multimédia 

· Manual – 2 volumes (Edição do Professor)
· Materiais de apoio à implementação dos PPEB
· Acordo Ortográfico – Guia Prático
· Guia do Professor
· Planos de Aula
· 
· CD Áudio

OFERTA

 Explore os conteúdos multimédia articulados com o manual
· Motive os seus alunos utilizando as novas tecnologias em sala de aula. 
 Projete e explore as páginas do manual. Integre nas suas aulas os recursos 
 multimédia do projeto (animações de textos, Gramática Interativa, vídeos, 
 jogos, registos áudio, apresentações em PowerPoint, links para a Internet).

 Prepare as suas aulas em pouco tempo
· Prepare as suas aulas facilmente, para exploração em projetor ou quadro 
 interativo. Utilize as sequências de recursos digitais dos planos de aula, 
 também disponíveis em papel e em formato Word.

 Avalie os seus alunos de forma fácil
· Use os testes predefinidos ou crie um à medida da sua turma. Imprima 
 os testes para distribuir, projete em sala de aula ou envie aos seus alunos, 
 com correção automática e relatórios de avaliação.

 Comunique e colabore
· Tire partido das novas funcionalidades de comunicação e interação que 
 lhe permitem a troca de mensagens e a partilha de recursos com os alunos.

 Em CD-ROM e na Internet
· www.contoserecontos7.asa.pt

 Acesso total sem custos de subscrição
Gratuit

oCD WW W

 Reforço do trabalho ao nível da oralidade
·  Apresenta a vocalização dos textos e registos áudio de suporte 
 às atividades do manual, contribuindo para um trabalho contínuo 
 de reforço da comunicação oral.

  CD Áudio 



 Manual (Edição do Professor)
· Permite cumprir de forma eficaz o Novo Programa, 
 apresentando sugestões metodológicas e contemplando 
 soluções para todas as atividades.

· Auxilia o docente com sugestões pertinentes e 
 diversificadas que estão devidamente articuladas 
 com os restantes componentes do projeto.

para o professorpara o aluno

 Minigramática
· Apresenta os conteúdos de Conhecimento Explícito da Língua, 
 de acordo com o Dicionário Terminológico.

 Caderno de Atividades
· Permite o treino e a consolidação das aprendizagens 
 de Conhecimento Explícito da Língua, através de um conjunto 
 de exercícios diversificados: de revisão; laboratórios de língua.

· Apresenta um guião de leitura da  obra História de uma Gaivota 
 e do Gato que a Ensinou a Voar, de Luis Sepúlveda.
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 Materiais de apoio à implementação dos PPEB
 Permite implementar de forma segura e rigorosa o Novo PPEB 
 através de materiais de apoio relevantes: 

 · Proposta de anualização para o 3.º Ciclo 
 · Planificação anual para o 7.º ano 
 · Metas de aprendizagem para o 3.º Ciclo

 Acordo Ortográfico – Guia Prático
· Promove uma reflexão e uma aplicação das novas regras 
 decorrentes da introdução do Acordo Ortográfico.

· Permite o esclarecimento de dúvidas.

· Disponibiliza um banco de exercícios que refletem as alterações 
 promovidas pela nova ortografia.  

 Guia do Professor
· Facilita a aplicação dos conteúdos e orientações do 
 programa através da apresentação de excertos selecionados.

· Auxilia na avaliação das várias competências através de grelhas 
 de observação. 

· Disponibiliza propostas de resolução dos testes de autoavaliação 
 do Manual.

· Apresenta textos didáticos para reflexão.

 Planos de Aula
· Contempla planos* para todas as aulas do ano letivo, devidamente 
 articulados com todos os suportes do projeto, com a indicação dos 
 descritores de desempenho que permitem uma operacionalização 
 eficaz de todos os conteúdos. 

 * Todos os planos estarão disponíveis no                              , em formato editável.

 Manual 
· Apresenta uma organização clara e funcional, 
 facilitadora das aprendizagens.

· Promove o desenvolvimento equilibrado 
 das competências específicas da língua.

· Possibilita uma aprofundada sistematização dos 
 conteúdos essenciais da disciplina, no final de cada 
 unidade, em "O que aprendi...", e no final do manual, 
 em "Apêndice", contribuindo para consolidar 
 as aprendizagens feitas.

· Permite uma avaliação sistemática das aprendizagens 
 no final de cada unidade.

· Disponibiliza 6 obras integrais de autores de mérito 
 reconhecido, recomendadas no Programa ("A noiva do 
 corvo"; "Os filhos da cobra Bona"; "A galinha"; "O príncipe 
 e os três destinos"; "A donzela do elmo de madeira" 
 e "Os Reis-Mandados"), acompanhadas de propostas 
 de exploração.
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