
Conheça o seu manual 2.0
Entre Palavras 7Língua Portuguesa

7.º ANO

António Vilas-Boas, Manuel Vieira
e mais de 1200 professores 
construíram connosco o melhor manual!



Manual

Leitura:

Inclui 10 textos integrais

Apresenta, equilibradamente, textos literários e 

não literários e indica objetivos de leitura.

Promove a leitura de textos integrais através de ativida-

des de ativação de conhecimentos prévios.

Escrita:

Apresenta, numa perspetiva prática e exemplificada, as 

oficinas de escrita.

Privilegia a competência narrativa.

Oralidade:

Apresenta atividades de desenvolvimento tanto na perspetiva 

do emissor – expressão – como do recetor – compreensão.

CEL:

Estrutura o seu estudo com base no princípio da 

progressão.

Promove o seu estudo autónomo e integrado no desen-

volvimento das outras competências.

Apresenta um anexo informativo, no final, com sistema-

tizações gramaticais. 

Avaliação:

Apresenta Avaliação diagnóstico na sequência 0.

Inclui avaliação formativa.

Oferece cinco testes de caráter formativo – um por 

sequência, no final.

Soluções:

Apresenta soluções para todas as perguntas de resposta 

fechada.

Na versão do professor, inclui um Guia do Professor nas 

bandas laterais com sugestões didáticas e metodológicas 

e soluções.

Marcador 
(oferta ao Aluno)

Um marcador-régua onde se chama a atenção para algu-

mas alterações fundamentais da grafia decorrentes das 

novas normas ortográficas.



Caderno de Atividades 

Interage com o manual do aluno através de remissões.

Facilita a construção do conhecimento / compreensão.

Os exercícios apresentam-se numa perspetiva diferencia-

da, com cores diferentes que indicam diferentes graus de 

dificuldade, permitindo progressão na aprendizagem.

Contribui para a memorização.

Livro Prático do Professor 
(exclusivo do Professor)

Apresenta um conjunto de materiais didáticos do qual 

se destacam:

Uma proposta de anualização do PPEB – 3º Ciclo.

Uma proposta de anualização do 7.º ano de escolaridade.

Uma proposta de planificação das sequências didáticas do 

7º ano, de acordo com o manual.

Atividades de pré-leitura para todos os contos integrais

constantes do manual.

Materiais didáticos práticos relativos ao desenvolvimento 

da escrita:

Oralidade: duas fichas de avaliação da expressão oral.

Avaliação: cinco testes (um para cada sequência do 

manual) construídos de acordo com os modelos do GAVE.



Planos de Aula
(exclusivo do Professor)

Excelente auxiliar de trabalho para a planificação das 

aulas, contém:

60 planos de aula elaborados de acordo com os 

textos e outros recursos do manual.

16 planos para laboratório de língua – atividades de 

CEL a desenvolver na aula (45/90minutos).

Remissões para o manual e demais componentes 

do projeto.

Oficinas de Escrita – NPPEB 
(exclusivo do Professor)

Estruturadas de acordo com novo Programa de 

Português do Ensino Básico.

Integram, com exemplos práticos e sugestões, o 

ensino e a aprendizagem das fases da:

Planificação

Textualização

Revisão

Edição

Divulgação

Guia do PPEB
(exclusivo do Professor)

Encontra aqui uma explicação estruturada do novo 

Programa de Português do Ensino Básico onde se 

desenvolve:

O que mudou no PPEB.

Explicação do que são as Metas de Aprendizagem

para a disciplina.

Caracterização do 3º ciclo através de um 

quadro-resumo que articula os resultados espe-

rados, os descritores de desempenho e as metas 

de aprendizagem com todas as competências.



Aula Digital

Torne as suas aulas mais interativas e motive os 

seus alunos.

O Manual Multimédia permite-lhe projetar e ex-

plorar recursos digitais integrados com o manual 

(animações, jogos e testes interativos).

Poderá preparar os seus planos de aula usando o 

material aqui disponibilizado ou adaptando-o aos 

seus materiais.

Avalie os seus alunos através de testes  pré-defini-

dos ou personalize-os de acordo com as suas turmas, 

acedendo à correção automática dos mesmos.

Em CD-Rom e na Internet, acesso total e gratuito.

Jogo da Avaliação

Permite, de forma divertida, praticar e testar os 

conhecimentos da disciplina.

Uma cidade é construída tendo por base o progresso 

alcançado pelos alunos nos testes de avaliação.

Inclui uma vasta gama de questões interativas,

organizadas segundo os temas do manual.

Apresenta relatórios de avaliação detalhados, que 

identificam as áreas a melhorar, com recomendações 

de estudo.

> Em caso de adoção do projeto Entre Palavras 7, 7.º ano de escolaridade, os professores poderão 
participar, gratuitamente, na ação de formação Quadros Interativos em Contexto de Sala de 
Aula – Funcionamento e Ferramentas para Língua Portuguesa, destinada aos docentes do gru-
po 300 e com uma duração total de 25 horas (15 horas presenciais + 10 horas de formação à distância).

> Esta ação de formação, dinamizada em protocolo com a ACEAV(1) e creditada pelo CFAECAAV(2), terá 
início em outubro de 2011, em várias localidades do país.
O número de turmas é limitado e as mesmas serão formadas por ordem de inscrição.

(1) Associação da Comunidade Educativa de Aveiro

(2) Centro de Formação da Associação de Escolas de Aveiro e de Albergaria-a-Velha

OFERTA
Formação Creditada (1 crédito)



Conheça o seu 
manual 2.0

www.manualescolar 2.0.sebenta.pt

António Vilas-Boas
Professor na ES Ermesinde, Licenciado em Estudos Portugueses e France-

ses e Mestre em Estudos Portugueses e Brasileiros. Formador desde 1999 

em Didática da Língua Portuguesa em mais de 20 centros de formação e 

dezenas de escolas públicas e privadas. Formador da DES/DGIDC para os 

programas de Português do E.Secundário e do E.Básico.

Manuel Tavares Vieira
Professor na ES Valongo, Licenciado em Línguas e Literaturas Modernas e 

Pós-graduado em Estudos Portugueses. Formador desde 1994, em Didática 

do Português e Tecnologias Educativas, em particular nos QIM. Formador da 

DES/DGIDC para os programas de Português do E.Secundário e do E.Básico.
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