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E AS PALAVRAS
Português

12.o ano de escolaridade
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ALEXANDRE DIAS PINTO
PATRÍCIA NUNES
Consultor de literatura: João Dionísio

• Projeto muito completo, com um acompanhamento atento de todos os conteúdos e
Metas Curriculares do Programa de Português de 12.º ano.
• Garantia de rigor científico e literário assegurado por uma equipa de consultores de
excelência.
• Tabela de orientação para o professor com a identificação das Metas Curriculares
e localização da aplicação das mesmas no manual.
• Vasta coleção de recursos multimédia de grande utilidade pedagógica e em articulação
com os restantes materiais do projeto.

Livro do professor

Consultor de linguística: Luís Prista

• Caderno de atividades e avaliação contínua, orientado para a leitura, oralidade e
escrita e para a exercitação forte dos conteúdos gramaticais do Programa, permitindo
ao aluno a monitorização das aprendizagens e a preparação para a avaliação formativa
e sumativa.
• Oferta de guião de leitura do Memorial do Convento.
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Materiais do aluno
Manual do aluno
• Um instrumento de estudo completo que cumpre de forma eficaz o Programa
e as Metas Curriculares, que vieram enfatizar a centralidade do texto literário no ensino
do Português. O manual respeita os cinco domínios estabelecidos — Oralidade, Leitura,
Escrita, Educação Literária e Gramática.
• A apresentação dos conteúdos essenciais — linguísticos e literários — pauta-se por
critérios de rigor científico e didático e de qualidade, facilitando a aquisição de
conhecimentos e o desenvolvimento de capacidades.
A organização do manual é coerente e regular, a linguagem é clara, acessível e direta,
sem descurar o rigor científico, permitindo assim uma utilização autónoma por parte dos
alunos e estimulando, simultaneamente, o seu sentido crítico.
• É notória uma coerência temática, cultural e linguística ao longo das unidades temáticas,
pois as numerosas e variadas atividades permitem uma articulação coerente entre
a Educação Literária e os demais domínios (Oralidade, Gramática, Leitura e Escrita).
• Apresenta contextualizações sintéticas, mas sólidas e seletivas, dos conteúdos literários
(autores e textos). A abordagem cronológica feita às obras da tradição literária
portuguesa possibilita ao aluno ficar a conhecer a história da literatura portuguesa numa
perspetiva diacrónica.

Caderno de atividades e avaliação contínua
• 25 fichas de trabalho temáticas: gramática, leitura, compreensão do oral, escrita
e expressão oral.
• Um jogo, o Trivial do Português.
• 3 fichas Avalio o meu sucesso (autoavaliação): monitorização das aprendizagens
e preparação para os testes de avaliação sumativa.
• Disponibiliza as respostas das fichas de trabalho, de Avalio o meu sucesso e do Trivial.

Memorial do convento — Guião de leitura
Roteiro de exploração para apoiar a leitura integral da obra Memorial do convento,
de José Saramago.

Caderno de preparação para o exame (1)
• Recurso que permite a eficaz preparação para o Exame Nacional de Português.
• Nas provas propostas neste caderno são abordados todos os conteúdos lecionados
no Ensino Secundário.

www.santillana.pt
DO ALUNO

OFERTA
AO ALUNO

(1) Oferta ao aluno. Para fomentar o uso das novas tecnologias,
oferecemos este material em suporte digital.

Livromédia do manual, que é a versão digital do manual enriquecida com ferramentas de personalização e com
recursos de apoio ao estudo; Livromédia do caderno de preparação para o exame, que é a versão digital deste
caderno enriquecida com ferramentas de personalização; faixas áudio; apresentações em PowerPoint; vídeos;
atividades interativas.
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Materiais do professor

Livro do professor
Manual do aluno + informação exclusiva para o professor:
• Identificação das Metas Curriculares que vão sendo
trabalhadas nas diversas atividades;
• Respostas de todas as atividades;
• Sinalização dos recursos multimédia que podem ser
explorados de forma interativa, de acordo com o conteúdo
que está a ser trabalhado no manual;
• Sinalização dos recursos disponíveis na Educateca, que
complementam e reforçam o trabalho desenvolvido no manual.

Agenda temática
do professor
Uma agenda para o dia a dia, ilustrada
e dedicada à Etimologia das Palavras.

www.santillana.pt

(2)

Guia de recursos do professor
Material que disponibiliza uma compilação de recursos
de utilidade efetiva para a prática docente:
• Sugestões de uma planificação anual;
• Planos de aula, em que cada plano de aula
corresponde a um tempo letivo de 90 minutos e
identifica todos os descritores das Metas Curriculares
que vão sendo trabalhados;
• Contextualizações históricas e culturais dos
autores e das obras da EL por unidade do manual;
• Fichas de avaliação formativa, de compreensão
do oral e da leitura e de escrita, e respetivas
respostas;
• Textos literários opcionais no Programa;
• Textos críticos;
• Guião de exploração dos recursos multimédia.

(2) Para fomentar o uso das novas tecnologias ou a possibilidade
de edição, oferecemos este material em suporte digital.

DO PROFESSOR
Livromédia do livro do professor, que é a versão digital do livro do professor enriquecida com ferramentas de
personalização e com recursos de apoio aos conteúdos disciplinares e à atividade docente; Livromédia dos cadernos
de atividades e avaliação contínua e de preparação para exames, que são as versões digitais destes cadernos
acrescidas de ferramentas de personalização; Educateca; Editor para avaliação; faixas áudio; apresentações
em PowerPoint; vídeos; atividades interativas.
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Santillana Multimédia
Adote o projeto da Santillana e aceda a conteúdos multimédia inovadores e diversificados.
Tenha acesso a todos os conteúdos do projeto ENTRE NÓS E AS PALAVRAS — Português 12.º ano
em pen ou em Santillana Multimédia (www.santillana.pt).
Prepare as aulas com a planificação anual e os planos de aula; enriqueça-as com os conteúdos
multimédia e simplifique a avaliação com as fichas editáveis e o Editor para Avaliação.
Recomende aos seus alunos a exploração do Livromédia do manual e promova a utilização dos conteúdos
multimédia — estimula-os no seu estudo e ajuda-os a consolidar os conhecimentos adquiridos em sala de aula.

Professor
Os seus recursos multimédia…
Biblioteca
Livro
do professor
(Livromédia)

Caderno de atividades
e avaliação contínua
(Livromédia)

Avaliação

Caderno de preparação
para o exame
(Livromédia)

EDUCATECA

EDUCATECA

Unidade 0 (PDF)

Unidade 1 (PDF)

EDUCATECA

EDUCATECA

EDUCATECA

Unidade 2 (PDF)

Unidade 3 (PDF)

Unidade 4 (PDF)

EDUCATECA

EDUCATECA

Editor para avaliação

Gestão do professor

Planificação anual
(PDF e Word)

… acessíveis através
de qualquer dispositivo.
De utilização simples,
intuitiva e sempre
disponível!

PEN
Dispensa ligação à Internet.

Planos de aula
(PDF e Word)

Contextualização literária, histórica e cultural

TABLET
Android, iOS e Windows.

EDUCATECA

EDUCATECA

EDUCATECA

EDUCATECA

Unidade 1 (PDF)

Unidade 2 (PDF)

Unidade 3 (PDF)

Unidade 4 (PDF)

Multimédia
EDUCATECA

Guião de exploração dos
recursos multimédia (PDF)

Faixas
áudio

Apresentações
em PowerPoint

Vídeos

Atividades
interativas

WWW.SANTILLANA.PT

Oferta ao Aluno

Acesso à Santillana Multimédia. Na compra do manual da Santillana, o aluno tem acesso: ao Livromédia
do manual e do caderno de preparação para o exame; e aos conteúdos multimédia. Todos estes recursos
podem ser utilizados no computador, tablet ou telemóvel (compatível com iOS, Android e Windows).
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