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My English Corner!
Desenvolvido de acordo com as 
orientações programáticas, este 
projeto oferece a oportunidade de 
criar e de usufruir de experiências 
educativas enriquecedoras e diversi-
ficadas, que vão estimular a criativi-
dade e a descoberta.

Experiências divertidas que alargam 
o tempo de aprendizagem permitin-
do uma exploração integradora dos 
conteúdos e a prática das quatro 
competências: listening, speaking, 
reading, e writing.

O Activity Book
Os Activity Book oferecem uma grande 
variedade de atividades que expandem os 
contextos de aprendizagem da língua. As 
diferentes unidades são apresentadas de 
forma divertida e interativa permitindo não 
só desenvolver o conhecimento, como rever 
e consolidar a aprendizagem.
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Componentes do projeto

aluno professor



Digital resources
(DVD Multimédia)

O DVD disponibiliza recursos educativos 
digitais divididos pelas diferentes unida-
des, permitindo uma abordagem enrique-
cedora e complementar dos conteúdos. 
A interatividade e a diversidade de 
propostas de trabalho criam uma prática 
educativa mais motivadora e auxiliam o 
desenvolvimento contínuo das competên-
cias listening, speaking, reading, e writing.

Teacher’s notes
Os Activity Book 3 e 4 vêm acompanhados com os Teacher´s Notes. Os Teacher´s Notes pro-
porcionam observações para cada uma das unidades, incluindo estratégias e outras sugestões 
de atividades para abordar de forma coerente e apelativa os conteúdos. Incluem também 
Tapescripts completos e as Answer keys de cada um dos exercícios.

Espaço Professor
Nesta página encontrará 
sugestões, ideias e uma grande 
variedade de recursos peda-
gógicos que poderá utilizar nas 
suas práticas educativas. 

Cd Áudio
Este CD permite o acesso direto às gravações áudio para todas 
as Listening Activities que se encontram nos Activity Book 3 e 4.
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Teacher’s resources
O Pack inclui os 4 Activity books, 
o DVD com atividades interati-
vas, posters, flashcards, puppets 
e masks e os teacher’s notes.
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O Espaço Professor será sempre 
um ambiente de partilha e de 
projeção de ideias que permi-
tam estimular o processo de 
ensino-aprendizagem.
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