
 
a defender os seus direitos, 

junto de si nos seus deveres! 

 

www.1minutoastron

omia.org  
1 Minuto de Astronomia 

Ciências: 
compreender a 

astronomia através 
de pequenos filmes.  

http://www.youlove
360.com/portfolio/  

360º 

Inglês: algumas 
imagens virtuais a 
alguns locais de 
Londres.  

http://ec.europa.eu
/agriculture/tasty-
bunch/index_pt.htm  

A equipa dos sabores 

Ciências: página da 
responsabilidade na 
União Europeia, que 
tem por objetivo 
promover a 
alimentação saudável 
e a prática do 
exercício físico. 

 

http://nonio.eses.pt
/gama/  

A Viagem de Vasco da 
Gama 

História: página 
dedicada à Viagem de 
Vasco da Gama, com 
informação, e 
atividades 
relacionadas com o 
tema.  

http://www.agenda
web.org/  

Agenda web 

Inglês: centenas de 
exercícios e 
atividades, destinada 
a alunos de vários 
níveis de ensino desta 
área curricular. 

 

http://www.algebas
ics.com/  

Algebasivs 

Matemática: esta 
página dedicada ao 
ensino da Álgebra em 
que diversos temas e 
situações são 
apresentadas passo a 
passo. Página escrita 
em Inglês. 

 

http://ancient.arts.
ubc.ca/multimedia.
html  

Ancient Spaces 

História: através 
desta página, pode-se 
regressar ao tempo 
dos Faraós Egípcios e 
Grécia Antiga através 
de fotos e vídeos. 

 

http://www.googlea
rtproject.com/  

Art Project powered by 
Google 

EVT, História: 
projeto da Google que 
permite visitar vários 
Museus no Mundo e 
analisar várias obras 
de arte em pormenor. 

 

http://www.artesorr
indo.com/infantil/xil
ofone.htm  

Arte Sorrindo 
Música: xilofone 
virtual. 

 

http://www.astrono
moamador.net/  

Astrónomo Amador 
Ciências: página 
dedicada à 
astronomia. 

 

http://www.aticaed
ucacional.com.br/ht
docs/atividades/ativ
idades.aspx  

Atica Educacional 

Ciências: algumas 
atividades associadas 

ao sistema 
circulatório, 
respiratório, 
digestivo, urinário e 
vião. Página de 
origem brasileira.  
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a defender os seus direitos, 

junto de si nos seus deveres! 

 

http://www.atractor
.pt/index.html  

ATRACTOR – Matemática 
Interactiva 

Matemática: esta 
página disponibiliza 
várias atividades 
desta área curricular. 
Destinada a alunos 
desde o 2º ciclo até 
ao secundário. 

 

http://cnpgb.inag.pt
/gr_barragens/gbpo

rtugal/Index.htm  

Barragens de Portugal 

Geografia: esta 
página permite fazer 
uma pesquisa sobre 
as barragens 
portuguesas, com a 
sua localização e 

principais 
características. 
Aconselhada a alunos 
do 8º ano de 
escolaridade. 

 

http://www.bbc.co.
uk/schools/  

BBC 

Atividades para todos 
os graus de ensino e 
áreas diversificadas, 
mas todas em língua 
inglesa. 

 

http://www.bgfl.org
/index.cfm?s=1&m
=161&p=41,index  

BGfL 

Atividades várias para 
o ensino pré-
escolar, 1º ciclo, 2º 
ciclo até ao 3º. 
Página escrita em 
Inglês. 

 

http://www.planona
cionaldeleitura.gov.
pt/bibliotecadigital/  

Biblioteca de Livros 
Digitais 

Português: coleção 
grande de livros 
digitais. Livros 
destinados a alunos 
dos 3 aos 16 anos. 

 

http://bibviz.wikisp
aces.com/  

Bibviz 

Esta página 
disponibiliza o acesso 
a vários materiais que 
podem ajudar no 

ensino de várias 
áreas curriculares ( 
desde o 1º ciclo até 
ao 3º ciclo). Página 
com muitos materiais 
didáticos. 

 

http://www.biorede
.pt/  

Biorede 

Biologia, Ciências 
Ecologia: Atividades 
várias que abrangem 
temas como 
diversidade animal, 
diversidade vegetal, 
biologia molecular. 

 

http://www.bitgam
es.com.br/jogos-
online/musicais/jog
os-musicais.php  

Bit Games  
Música: várias 
atividades associadas 
a esta área curricular.  

http://www.on.br/si
te_brincando/  

Brincando com a Ciência 

Ciências: página 
com experiências, 
jogos e até humor, 
sobre as diferentes 
áreas de Ciências.   

http://learnenglishk
ids.britishcouncil.or
g/en/fun-with-
english  

British Council 

Inglês: várias 
atividades dedicadas 
ao ensino desta 
língua de uma forma 
“descontraída”. 
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a defender os seus direitos, 

junto de si nos seus deveres! 

 

http://www.vatican.
va/various/cappelle
/sistina_vr/  

Capela Sistina 

História, Arte: 
Imagens da Capela 
Sistina ao estilo de 
visita virtual.  

http://www.casadal
eitura.org/  

Casa da Leitura 

Português: A Casa 
da Leitura nos seus 
distintos níveis de 
leitura, oferece não 
apenas a recensão de 
mais de 500 títulos 
de literatura para a 
infância e juventude, 
organizados segundo 

faixas etárias e 
temas, com 
atualização periódica 
semanal, como 
desenvolve temas, 
biografias e 
bibliografias... 

 

http://casafernando
pessoa.cm-
lisboa.pt/  

Casa Fernando Pessoa 

Português: toda a 
informação sobre 
Fernando Pessoa 
pode ser encontrada 
neste site. 

 

http://www.anossae
scola.com/cr/recurs
os_index.asp  

Centro de Recursos 
Digitais 

Página que 
disponibiliza várias 
atividades online, de 
várias áreas 
curriculares e desde o 
pré-escolar até ao 
secundário. 

 

http://ebieliasgarcia
2004.tripod.com/ind
ex.htm  

Centro de Recursos 
Online EBI Elias Garcia  

Pré-escolar até ao 
2º ciclo: atividades 
várias de todas as 
áreas curriculares.  

http://www.apena.r
cts.pt/aproximar/a
mbiente/index.htm  

Centro de Recursos 
Virtual de Educação 

Ambiental 

Ecologia: página que 
possui diversos 
materiais para os 
vários níveis de 
ensino. 

 

http://cvc.instituto-
camoes.pt/aprender
-portugues/a-
brincar.html  

Centro Virtual Camões: 
Aprender 

Língua Portuguesa. 

 

http://www.cercifaf.
org.pt/mosaico.edu/
ca/index_ca.htm  

Cercifaf 
Atividades várias para 
alunos do 1º Ciclo 

 

http://www.channel
4learning.com/inde
x.html  

Channel4Learning 

Atividades várias de 
diversas áreas 
curriculares. Página 
escrita em Inglês.  

http://www.cienciad
ivertida.pt/  

Ciência Divertida 

Ciências: página 
dedicada à realização 
de experiências 
científicas e jogos 
educativos.  

http://cienciaemcas
a.cienciaviva.pt/  

Ciência em casa 

Ciências: página 
dedicada a várias 
áreas das ciências e 
que disponibiliza 
várias experiências 
que podem ser 
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a defender os seus direitos, 

junto de si nos seus deveres! 

 

realizadas em casa. 

http://www.cientic.
com/portal/  

CienTIC 

Biologia e 
Geologia: esta 
página portuguesa 
disponibiliza vários 
recursos para o 
ensino destas áreas 
curriculares. 

 

http://conjugation.c
om/index.php  

Conjugation 

Inglês: página 
dedicada à 
conjugação de verbos 
em Inglês. 

 

http://www.kidspla
ypark.com/games/j
ack/  

Copy Cat Jack 
Música: jogo cujo 
objetivo é repetir o 
som produzido. 

 

http://www.counton
.org/  

Count On 

Matemática: 
aplicação de vários 
conceitos 
matemáticos através 
de várias atividades. 
Página escrita em 
Inglês 

 

http://www.abc.net
.au/countusin/defau
lt.htm  

Count Us In 

Matemática: 
atividades elaboradas 
para ajudar as 
crianças a 
compreenderem 
conceitos 
matemáticos. 

 

http://creatingmusi
c.com/  

Creating Music 
Música: várias 
atividades sobre 
música. 

 

http://www.crickwe
b.co.uk/  

Crickweb 

Atividades de 
diversas áreas e de 
vários níveis de 
ensino. 

 

http://www.danima
nnx.com/juegos/jue
gomusica/juegomus
ica.html  

Danimannx 
Música: várias 
atividades associadas 
a esta área curricular. 

 

http://sites.google.c
om/site/desmatema
ticos/  

Desafios Matemáticos 

Matemática:  página 
dedicada a desafios, 
exercícios resolvidos, 
e outras atividades… 
Para alunos do 3º 
ciclo e 

secundário…desta 
área curricular. 

 

http://descobriment
os.no.sapo.pt/  

Descobrimentos 
Portugueses 

História, História e 
Geografia de 
Portugal: atividades 
várias destinadas a 
alunos dos 2º e 3º 
ciclos. 

 

http://dicasdanatur
eza.blogspot.com/  

Dicas da Natureza 

Blog dedicado a 
pequenas e a grandes 
dicas sobre a 
natureza. Serve de 
apoio às disciplinas 
de Ciências da 
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a defender os seus direitos, 

junto de si nos seus deveres! 

 

Natureza e Ciências 
Naturais, logo a 
alunos do 2º e 3º 
ciclos. 

http://www.digitaldi
alects.com/ 

Digital Dialects 

Línguas: página que 
contém jogos para 
que se aprenda 60 
línguas diferentes. A 
página pode ser 

escrita em Inglês, 
Francês ou Mandarim.  

 

http://dinossauros.
weebly.com/  

Dinossauros de Portugal 

História: página 
dedicado às várias 
espécies de 
Dinossauros que 
habitaram o nosso 
país.  

 

http://www.dositey.
com/2008/index-
page-home.php  

Dositey 

Matemática: 
atividades de vários 
níveis de ensino sobre 
o estudo da 
matemática. 

 

http://www.colgate.
com/app/Kids-
World/US/Games-
And-
Activities.cvsp?Gam
e=Rabbitsband  

Dr. Rabbit’s 
Música: atividade de 
repetição de sons. 

 

http://www.e-
bug.eu/   

E-Bug 

Ciências: uma página 
para jogar e aprender 
sobre os micróbios. A 
página está dividida 
em 3 secções (2º 
ciclo, 3º ciclo e 
professores) 

 

http://www.elbuhob
oo.com/br.php  

El Buho Boo 

Informática: 
exercícios básicos 
para melhorar a 
destreza na utilização 
do teclado e rato. 
Ideal para alunos do 
pré-escolar e 1º ciclo. 

 

http://englishclassr
oom.webs.com/  

English for kids 
Inglês: atividades 
diversas destinadas a 
alunos do 2º ciclo.  

http://www.escolov
ar.org/index_geral.
htm 

Escolovar 

1º e 2º ciclos: 
material diverso que 
abrange as áreas de 
Matemática, Língua 
Portuguesa, Inglês, 
Estudo do Meio, 
História, Ciências, 
Ambiente e Música. 

 

www.flashback.com
.pt  

Flashbach 

História: página que 
recorda em vídeo, 
anos anteriores 
passados em 
Portugal.  

 

http://www.apena.r
cts.pt/aproximar/flo
resta/index.htm  

Floresta.com 

Ecologia: página 
dedicada à promoção 
e salvaguarda da 
floresta. 

 

http://www.funbrai
n.com/  

Fun Brain 

Matemática e 
Inglês: página com 
várias atividades que 
ajudam no ensino  
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a defender os seus direitos, 

junto de si nos seus deveres! 

 

destas duas áreas 
curriculares. 

http://funschool.ka
boose.com/index.ht
ml  

Fun School 
Atividades várias de 
várias áreas 
curriculares. 

 

http://www.gapmin
der.org/world/  

Gapminder 

Geografia: página 
escrita em Inglês em 
que o utilizador pode 
escolher um país e a 
partir daí tem 
conhecimento de uma 
série de dados 
estatísticos que o 
caracterizam. 

 

http://geografismos
.blogspot.com/  

Geografismos 

Geografia: blog 
destinada a alunos de 
Geografia do 

secundário. 
 

http://www.geosen
se.net/  

Geosense 

Geografia: jogo 
online para testar se 
o utilizador sabe ou 
não a localização de 
várias cidades 
mundiais. Página 
escrita em Inglês. 

 

http://guiadeanato
mia.com/  

Guia de Anatomia 

Ciências: página 
muito bem elaborada 
sobre anatomia 
humana.  

 

http://aeiou.visao.p
t/guia-pratico-para-
perceber-o-acordo-
ortografico=f54328
2  

Guia Prático para 
perceber o Acordo 

Ortográfico 

Português: guia 
prático sobre o 
acordo ortográfico, 
disponibilizado pela 
revista Visão.  

http://www.harcour
tschool.com/index.h
tml  

Harcourt School 

Inglês, Matemática, 
Estudos Sociais, 
Ciência, Saúde e 
Arte: atividades 
várias destas áreas 
curriculares. Página 
escrita em Inglês.  

http://wwwwbigbrot
hercom.blogspot.co
m/ 

História 3º ciclo: 
Agrupamento de Escolas 

de Gondifelos 

História: este blog 
disponibiliza vários 
materiais no ensino 
desta área curricular 
a alunos do 3º ciclo. 

 

http://www.historia
dodia.pt/pt/index.as
px  

História do dia 

Português: uma 
história diferente 
todos os dias para 
ouvir e ler. 

 

http://www.historvi
us.com/  

Historvius 

História e 
Geografia: página 
dedicada à localização 
de locais históricos no 
mundo. Página escrita 

em Inglês. 

 

http://www.hittingt
hetarget.com/  

Hitting the target 

Matemática: 
atividades ligadas a 
vários desportos, mas 
que servem para 
aprender algumas 
noções sobre 
ângulos. 

 

http://www.hiyah.n
et/online.htm  

Hiyah 

Inglês: várias 
apresentações online, 
que permitem ter os 
conhecimentos  
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básicos da língua 
inglesa. 

http://www.healthli
ne.com/human-
body-maps/  

Human Body Maps 

Ciências: página 
dedicada à anatomia 
humana, sendo que 
possui mapas muito 
pormenorizados. 
Página escrita em 
Inglês. 

 

http://www.ictgame
s.com/index.html  

ICT games 
Matemática e 
Inglês 

 

http://iguinho.ig.co
m.br/arte.html  

Iguinho 

Música e Arte: 
atividades várias 
destas áreas 
curriculares. 

 

http://illuminations.
nctm.org/  

Illuminations 

Matemática: 
atividades várias 
desta área curricular. 
Página escrita em 
Inglês. 

 

http://www.jimjohn
stone.co.uk/dubsele
ctor/  

Infinite Wheel 
Música: atividades 
várias para a criação 
de músicas. 

 

http://www.innovati
onslearning.co.uk/in
dex.htm  

Innovations Learning 

Geografia, História, 
Religião e Ciência: 
atividades várias 
destas áreas 
curriculares. Página 
escrita em Inglês. 

 

http://www.ixl.com/
?gclid=CJ_XkuK91q
sCFW1ItAodKTvwPQ  

IXL 

Matemática para o 
lado esquerdo e 
direito do cérebro. 
Página escrita em 
Inglês. 

 

http://www.jogodas
coisas.net/  

Jogo das coisas 

Biologia, Geologia, 
História, Histórias 
Infantis, 
Matemática, 
Química e 
Informática: 

atividades diversas 
sobre estas áreas 
curriculares. 

 

http://clientes.netvi
sao.pt/mcharrao/jo
goseducativos/  

Jogos Educativos 
Várias atividades de 
carater educativo. 

 

http://www.jogosinl
ine.com/educativo/  

Jogos Inline 
Jogos educativos de 
diversas áreas 
curriculares. 

 

http://www.jornald
ocentrodesaude.pt/J
cs/default.asp  

Jornal do Centro de 
Saúde 

Ciências: é uma 
publicação periódica, 
mensal, de promoção da 
saúde e prevenção da 
doença, dirigida ao 
público e profissionais 
de saúde. 

 

http://www.jovenso
nline.net/html/defa
ult.htm  

Jovens Seguros on-line 
Informática: esta 
página assume-se 
como mais um  
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instrumento do 
projeto para a 
disseminação de 
informação para uma 
utilização segura da 
Internet, 
disponibilizando 
conselhos, planos de 
aulas, testes e 
cenários interativos. 
Página da 
responsabilidade da 
Microsoft Portugal. 

http://www.junior.t
e.pt/servlets/Home  

Junior 

Atividades várias de 
diversas áreas 
curriculares, que 
abrangem o pré-
escolar até ao 2º 
ciclo. 

 

file:///C:/Users/IVO
GUE~1/AppData/Lo
cal/Temp/sky.htm  

Keirclarke sky 

Ciências: página 
dedicada à 
astronomia. Nesta 
página pode-se 
selecionar à esquerda 
uma estrela ou 
galáxia. Pode-se 
ainda ver alguns 
pequenos vídeos… 
Página escrita em 
Inglês. 

 

http://www.kenttru
stweb.org.uk/kentic
t/kentict_home.cfm  

Kent ICT 
Matemática e 
literacia inglesa.  

http://www.kidsastr
onomy.com/fun/ind
ex.htm  

Kids Astronomy 
Página escrita em 
Inglês e dedicada à 
astronomia.  

 

http://www.kidsbiol
ogy.com/biology_fu
n/index.php  

Kids Biology 
Página escrita em 
Inglês e dedicada à 
biologia.  

http://www.kidsdin
os.com/dinosaur-
games/index.php  

Kids Dinos 
Página escrita em 
Inglês e dedicada aos 
dinossauros. 

 

http://www.kidsgeo
.com/geography-
games/index.php  

Kids Geo 
Página escrita em 
Inglês e dedicada à 
Geografia. 

 

http://www.kidsnu
mbers.com/  

Kids Numbers 
Página escrita em 
Inglês e dedicada à 
Matemática.  

http://www.kidsolr.
com/  

Kids OLR 

Diversas atividades 
de várias áreas 
curriculares e níveis 
de ensino. Página 
escrita em Inglês. 

 

http://www.kidspas
t.com/history-
games/index.php  

Kids Past 
Página escrita em 
Inglês e dedicada à 
História.  

http://www.kidsspel
l.com/  

Kids Spell 
Página escrita em 
Inglês e dedicada à 
disciplina de Inglês. 
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http://www.lascaux
.culture.fr/#/fr/02_
00.xml  

Lascaux 

História, Arte: 
página escrita em 
Francês onde se 
podem ver de uma 
forma surpreendente, 
gravuras rupestres. 

 

http://www.learn-
english-online.org/  

Learn English Online 

Página dedicada ao 
ensino de Inglês e 
organizada em lições 

de vários níveis e 
temas. 

 

http://www.learning
planet.com/  

Learning Planet 

Matemática e 
Inglês: várias 
atividades para 
diversos níveis de 
ensino. 

 

http://www.fulano.c
om.br/scripts/jogos
online/letroca/letroc
aabertura.asp  

Letroca 

Português: atividade 
interessante cujo 
objetivo é formar o 
maior número de 
palavras tendo um 
certo número de 
letras disponíveis. 

 

http://www.linguas
net.com/  

Línguas Net 

Inglês, Português, 
Romeno, Espanhol: 
cursos interativos 
muito completos para 
aprender estas 
línguas. 

 

http://www.literacy
center.net/lessonvie
w_en.php  

Literacy Center 
Alemão, Espanhol, 
Francês e Inglês.   

http://ludotech.eu/  Ludo Tech 

Língua Portuguesa;  
História e 
Geografia de 
Portugal. 

 

http://www.manyth
ings.org/  

Many Things 

Inglês: página 
dedicado ao estudo 
da língua inglesa 
como segunda língua. 

 

http://www.mapcru
nch.com/  

Map Crunch 

Geografia: nesta 
página pode-se 
“saltar” de um local 
do mundo, para outro 
de uma forma 
aleatória. Este 
programa está 
associado ao “Street 
View” da Google. 

 

http://atlas.mapque
st.com/  

Mapquest 

Geografia: tendo por 
base o mapa, pode-se 
selecionar o país 
pretendido através do 

rato para obter 
diversa informação 
sobre o mesmo.  

 

http://math-and-
reading-help-for-
kids.org/kids_game
s/index.html  

Math & Reading Help For 
Kids 

Matemática e 
Inglês: atividades 
várias que ajudam no 
ensino destas duas 
áreas curriculares. 

 

http://www.mathca
ts.com/index.html#
contents  

Math Cats 

Matemática: 
diversas atividades 
matemáticas 
essencialmente para 
alunos do 1º ciclo 
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(2º no máximo). 

http://www.mathm
astery.com/  

MathMastery 
Matemática: várias 
atividades desta área 
curricular.  

http://www.mathru
n.net/  

MathRun 

Matemática: 
aritmética 
contrarrelógio. São 
operações básicas 
mas que 
contrarrelógio podem 
pregar algumas 
partidas… Página 
escrita em Inglês. 

 

http://www.mocho.
pt/  

Mocho 
Ciências: portal do 
ensino das ciências e 
da cultura científica.   

http://static.publico
.clix.pt/morcegosna
web/  

Morcegos na Web 

Ciências: página 
dedicada à 
visualização em 
tempo real de 
morcegos.  

http://www.cercifaf.
org.pt/mosaico.edu/
ca/index_ca.htm  

Mosaico.edu 
1º ano do ensino 
básico e educação 
especial.  

http://www.mnh.si.
edu/panoramas/  

Museu de História Natural 
dos Estados Unidos 

História e Ciência: 
página sobre este 
museu. Um dos 
factos mais 
interessantes é 
poder-se realizar uma 
visita interativa pelo 
museu. 

 

http://www.oyunlar
1.com/musicgames.
asp  

Music Games 

Música: conjunto de 
várias atividades 
associadas a esta 
área curricular. 

 
http://www.myphys
icslab.com/index.ht
ml  

My Physics Lab 
Física: simulações 
desta área curricular, 
utilizando o Java. 

 

http://www.nen.gov
.uk/tandl  

National Education  

Atividades várias em 
língua inglesa, de 
diversas áreas e 
níveis de ensino  

http://nlvm.usu.edu
/en/nav/vlibrary.ht
ml  

National Library of Virtual 
Manipulatives 

Matemática: 
diversos exercícios 
manipuláveis, para 
alunos desde o pré-
escolar até aos 12 
anos. 

 

http://naturdata.co
m/  

Naturdata 

Ecologia, Ciências: 
base de dados sobre 
as espécies animais e 
vegetais existentes 
em Portugal. 

 

http://www.naturez
a-
brincalhona.pt/inde
x.php?menu=jogos  

Natureza Brincalhona 

Ecologia: algumas 
atividades sobre a 
natureza. Página ideal 
a alunos do pré-

escolar e 1º ciclo.   

http://www.nyphilki
ds.org/games/main.
phtml  

New York Philarmonic: 
Kidzone 

Música: várias 
atividades desta área 
curricular. 
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cymru.org.uk/eng/i
ndex-new.htm  

diversificadas de 
vários níveis de 
ensino e de várias 
áreas curriculares. 
Página escrita em 
Inglês. 

http://nonio.eses.pt
/fabulas/  

No Mundo das Fábulas 

Português: página 
dedicada a fábulas. 
Pode-se ler e ouvir 
diversas fábulas. 

 

http://nrich.maths.
org/public/  

Nrich Mathemathics 

Matemática: página 
que pode ser 
traduzida para 
português, que 
contém várias 
atividades sobre 
Matemática. 

 

http://e-
livros.clube-de-
leituras.pt/cdl/  

O Caminho das letras 

Português: 
atividades várias de 
aprendizagem das 
letras. Adequados a 
alunos do 1º ciclo. 

 

http://atelierdemat
ematica.blogspot.co
m/  

O Meu Atelier de 
Matemática  

Matemática (3º 
ciclo): página da 
internet que procura 
através de jogos, 
desafios, exercícios 
interactivos, resumos, 
fichas de trabalho, 
ajudar os alunos a 
estudar esta área 
curricular. 

 

http://www.flashmu
sicgames.com/  

Online Music Games 

Música: conjunto de 
várias atividades 
dedicadas ao ensino 
da música. 

 

http://matematica.
no.sapo.pt/optica.ht
m  

Optica 

Matemática: 
atividades de 
abstração dirigidas 
em especial a alunos 
do 2º ciclo.  

 

http://www.origami
.com/index.html  

Origami 

EVT: arte japonesa 
de dobrar papel. 
Destinada a alunos do 

2º e 3º ciclos.  

http://www.origami
-kids.com/  

Origami Kids 

EVT: página dedicada 
a origamis, a arte 
japonesa de dobrar o 
papel. 

 

http://oslusiadas.no
.sapo.pt/  

Os Lusíadas 

Português: site que 
contém informação 
sobre a biografia do 
autor, estrutura 
interna e externa da 
obra, aspetos 
relacionados com os 
quatro planos da 
narrativa, a mitologia, 
recursos estilísticos, 
etc. 

 

http://www.yourchil
dlearns.com/  

Owl & Mouse 
Geografia e Inglês: 
atividades várias 
associadas a estas 
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áreas curriculares. 
Página escrita em 
Inglês.  

http://www.painelgl
obal.com.br/  

Painel Global 

Geografia, 
Ciências: página 
dedicada a 
terramotos em tempo 
real.  

 

http://www.paperto
ys.com/  

Paper Toys 

EVT: construção de 
modelos 
tridimensionais 
utilizando moldes em 
papel. Destinada a 
alunos do 2º e 3º 
ciclos. Página escrita 
em Inglês. 

 

http://math.cilenia.
com/pt  

Parquinho da Matemática 

Matemática: página 
dedicada à revisão de 
conceitos básicos de 
Matemática. 

 

http://www.playkid
sgames.com/  

Play kids games 
Matemática, Inglês 
vários níveis de 
ensino.  

http://www.poisson
rouge.com/  

Poisson Rouge 
Francês: atividades 
várias que ajudam no 
ensino desta língua. 

 

http://www.poisson
rouge.com/piano/  

Poisson Rouge 

Música: piano 
virtual. À medida que 
se vai teclando no 
piano. 

 

http://www.posema

niacs.com/  
Posemaniacs 

EVT, EV: página 
dedicada a aprender 

a desenhar formas 
humanas. 

 

http://www.primary
resources.co.uk/onli
ne/  

Primary Resources 

Diversas atividades 
de várias áreas do 
ensino básico. Página 
escrita em Inglês.  

http://www.profcar
dy.com/  

Professor Cardy 

Matemática: 

Informação acerca de 

conteúdos 

programáticos de 

Matemática, diversas 

tarefas, testes on-

line, explicações para 

ver e ouvir! A página 

contém também um 

dicionário de termos 

Matemáticos. 

 

http://www.protect
edplanet.net/  

Protected Planet 

Ecologia, Ciências: 
as Nações Unidas 
criaram esta página, 
onde se pode 
conhecer a natureza 
em risco, quer no 
mundo inteiro quer à 
nossa porta, bastando 
digitar “Portugal” na 
janela inicial… Página 

 

http://www.painelglobal.com.br/
http://www.painelglobal.com.br/
http://www.papertoys.com/
http://www.papertoys.com/
http://math.cilenia.com/pt
http://math.cilenia.com/pt
http://www.playkidsgames.com/
http://www.playkidsgames.com/
http://www.poissonrouge.com/
http://www.poissonrouge.com/
http://www.poissonrouge.com/piano/
http://www.poissonrouge.com/piano/
http://www.posemaniacs.com/
http://www.posemaniacs.com/
http://www.primaryresources.co.uk/online/
http://www.primaryresources.co.uk/online/
http://www.primaryresources.co.uk/online/
http://www.profcardy.com/
http://www.profcardy.com/
http://www.protectedplanet.net/
http://www.protectedplanet.net/


 
a defender os seus direitos, 

junto de si nos seus deveres! 

 

escrita em Inglês. 

http://www.qlock.c
om/  

Qlock 

Geografia: forma 
rápida de encontrar 
um país e/ou cidade 
no mapa.  

http://www.ribatejo
.com/hp/  

Ribatejo 
História de 
Portugal 

 

http://roythezebra.
com/  

Roy the Zebra 
Inglês: Diversas 
atividades para 
aprender a ler. 

 

http://museu.rtp.pt
/#/pt/programas_tv  

RTP Museu 

História: página da 
responsabilidade da 
televisão pública, em 
que se podem ver 
momentos marcantes 
da nossa história. 

 

http://www.sat24.c
om/  

Sat 24 
Geografia: imagens 
de satélite em tempo 
real.  

http://www2.schola
stic.com/browse/lea
rn.jsp  

Scholastic 

Atividades várias em 
língua inglesa, de 
diversas áreas e 
níveis de ensino 

 

http://sv.berkeley.e

du/showcase/  
Science View 

Ciências: várias 
atividades desta área 

curricular. Página 
escrita em Inglês. 

 

http://www.seguran
et.pt/blog/  

Seguranet 

Informática: página 
destinada a informar 
sobre os vários 
perigos e formas de 
os evitar quando se 
utiliza a internet.  

http://www.sheppar
dsoftware.com/  

Sheppard Software 

Atividades várias de 
diversas áreas 
curriculares e níveis 
de ensino. 

 

http://www.shodor.
org/educators/activi
ties/  

SHODOR 

Matemática e 
Ciências: Recursos 
diversificados e que 
abrange vários níveis 
de ensino. 

 

http://www.sitiodos
miudos.pt/brincar/  

Sítio dos Miúdos: brincar 
e aprender 

Página gerida pela 
Porto Editora e que 
possui atividades 
para diversas áreas. 

 
http://www.bbc.co.
uk/skillswise  

Skillswise 
Matemática e 
Inglês para adultos  

http://www.somate
matica.com.br/  

Só Matemática 

Matemática: página 
de origem brasileira, 
dedicada a 
Matemática.  

http://www.softsch
ools.com/  

Soft Schools 

Matemática, Inglês, 
Ciência, Estudos 
Sociais, Espanhol, 
Francês: atividades 
várias destas áreas 
curriculares. Página 
escrita. 
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a defender os seus direitos, 

junto de si nos seus deveres! 

 

http://www.mulher
es-
ps20.ipp.pt/Sophia
MBreyner.htm  

Sophia de Mello Breyner 
Andresen 

Português: vida e 
obra da autora, 
poesia da autora e 
textos críticos sobre a 
obra. 

 

http://www.spinand
spell.com/  

Spin and Spell 

Inglês: jogo para 
treinar a forma de 
escrita de diversas 
palavras em Inglês. 

 
http://www.starfall.
com/  

Starfall 
Inglês: vários níveis 
de ensino.  

http://iteslj.org/v/ei
/  

The Internet TESL Journal 

Inglês: página 
dedicado ao estudo 
da língua inglesa 
como segunda língua. 

 

http://www.the-
map-as-
history.com/  

The Map as History 

História: página 
dedicada a mapas 
históricos, muitos 
deles animados e 
explicados. Página 
escrita em Inglês. 

 

http://primaxstudio
.com/stuff/scale_of
_universe/  

The Scale of the Universe 

Ciências: através 
desta página, o 
utilizador pode ter a 
noção das dimensões, 
desde os elementos 
celulares até à 
dimensão estimada 
de todo o Universo. 
Página escrita em 
Inglês. 

 

http://www.travelfil
marchive.com/hom
e.php  

The travel film archive 

História: página 
muito interessante 
em que se podem  
ver filmes de uma 
região e data 
selecionada pelo 
utilizador.  

http://www.thevirtu
alpiano.com/  

The Virtual Piano 
Música: piano 
virtual.  

http://www.nikon.c
om/about/feelnikon
/thisday/main.htm  

This day 

História: esta página 
associa uma imagem 
histórica a cada dia. 
Página escrita em 
Inglês. 

 

http://tradutormira
ndes.pt.vc/  

Tradutor Portués - 
Mirandés 

Português: 
programa que traduz 
texto escrito em 
português para 
mirandês. 

 

http://www.transu
m.org/software/  

Transum 

Matemática: 
conjunto de software 
educacional para 
professores.  

 

http://www.turntabl
es.de/  

Turntables Música: DJ virtual. 

 

http://www.tv411.o
rg/  

TV 411, Tune to Learning 

Inglês e 
Matemática: várias 
atividades destas 
duas disciplinas. 
Página escrita em 
inglês 
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a defender os seus direitos, 

junto de si nos seus deveres! 

 

http://www.tvcienci
a.pt/tvcdoc/pagdoc/
tvcdoc01.asp  

TV Ciência 

Televisão online com 
as mais diversas 
reportagens sobre 
vários temas da 
ciência. 

 

http://www.youtube
.com/tvensino  

TV Ensino 

Canal do youtube 
com explicações de 
várias áreas 
curriculares mas no 

entanto com maior 
incidência à disciplina 
de Matemática. 
Alunos do 1º ciclo, 2º 
ciclo. 

 

http://www.usingen
glish.com/  

Using English 

Inglês: testes de 
vários temas 
destinado a alunos 
que tenham a 
disciplina de Inglês 
como segunda língua. 

 

http://www.veiculos
electricospt.com/  

Veículos Elétricos 

Ciências, Ecologia: 
página dedicada a 
veículos elétricos que 
são ou irão ser 
comercializados em 
Portugal. 

 

http://www.apena.r
cts.pt/aproximar/art
e/index.htm  

Viagem ao Mundo 
EVT: uma página 
dedicada às artes e 
aos artistas  

http://www.vmap.c
om/  

Vmap 

Geografia: esta 
página da internet 
mostra através de 
vídeos algumas zonas 
do Mundo.  

http://www.vocabul
ary.co.il/  

Vocabulary 
Inglês: vários níveis 
de ensino. 

 

http://www.woodla
nds-
junior.kent.sch.uk/  

Woodlands Junior School 

Atividades várias de 
diversas áreas 
curriculares. Página 
escrita em Inglês. 

 

http://woodlands-
junior.kent.sch.uk/i
nteractive/  

Woodlands-Junior Kent 
School 

Inglês, Matemática 
e Ciência: atividades 
várias destas áreas 
curriculares. Página 
escrita em Inglês. 

 

http://www.flags.ne
t/  

World Flag Database 

Geografia: página 
que consiste numa 

base de dados de 
bandeiras dos vários 
países. Página escrita 
em Inglês.  

http://www.worldo
meters.info/  

Worldometrs 

Geografia: números 
sobre população 
mundial, educação, 
saúde, energia e 
alimentos. 

 

http://yttm.tv/  YTTM 

História: página 
muito interessante 
em que se pode ver a 
evolução do mundo 
através de filmes.  
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