
Biblioteca Digital da Rede de Bibliotecas Escolares  

Contém recursos educativos (vídeos e documentos) para várias disciplinas.   

https://spark.adobe.com/page/s2BSbJwABwE6I/  

 

Recursos TIC para professores (em língua espanhola) 

https://www.totemguard.com/aulatotem/ 

 

Apps para educação 

Contém várias aplicações com recursos já produzidos de várias disciplinas. 

Podem ser descarregados para os dispositivos móveis e resolvidos nos mesmos. 

Para descarregar devem aceder à Play Store.  

https://appseducacao.rbe.mec.pt/gital  

Aprender com a biblioteca escolar | Ferramentas digitais de apoio 

Ferramentas digitais de apoio 

https://aprender-digital8.webnode.pt/  

 

Aprender com a biblioteca escolar - Saber usar os media 

https://media-rbe.webnode.pt/   

 

Plataformas com Conteúdos Curriculares 

 

AulaDigital 

https://auladigital.leya.com/  

 

Escola Virtual 

https://www.escolavirtual.pt/ 

 

RTP Ensina 

https://ensina.rtp.pt/ 

 

Casa das Ciências (Edulog.Fundação Belmiro de Azevedo)  

Recursos para alunos do 1.º ciclo, 2.º ciclo, 3.º ciclo e ensino secundário 

https://www.casadasciencias.org/ 

https://www.casadasciencias.org/recursos-educativos  
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Revista de Ciência Elementar 

https://rce.casadasciencias.org/rceapp/   

 

Khan Academy  

Recursos para alunos da educação pré-escolar, 1.º ciclo, 2.º ciclo, 3.º ciclo e 

ensino secundário. 

https://pt-pt.khanacademy.org/ 

 

Leitura e escrita  

 

Livros para escutar (e ver)… 

http://blogues.publico.pt/letrapequena/2016/06/06/livros-para-escutar-e-ver-2/ 

 

Ebooks multidisciplinares de interesse geral – Rede de Bibliotecas 

Escolares 

https://flipboard.com/@rededebibli7k1a/ebooks-0ilqbm6oz  

 

Biblioteca de Livros Digitais – Plano Nacional de Leitura 

http://www.planonacionaldeleitura.gov.pt/biblioteca/  

 

Biblioteca Digital do Observatório da Língua Portuguesa 

http://bibliotecalivrosdigitais.observalinguaportuguesa.org/ 

 

Casa da leitura  

http://www.casadaleitura.org/ 

 

Biblioteca Digital Mundial  

https://www.wdl.org/pt/ 

 

Coleção “Era uma vez um Rei…”  

http://www.cvc.instituto-camoes.pt/aprender-portugues/a-ler/era-uma-vez-um-

rei.html 
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Falar, Ler e Escrever  

Jogos para o desenvolvimento da competência fonológica 

http://falarlerescrever.lusoinfo.com/jogo/menu.html 

 

Caminho das letras – uma viagem ao conhecimento  

Atividades destinadas aos primeiros anos do Ensino Básico 

http://www.planonacionaldeleitura.gov.pt/caminhodasletras/ 

 

Leer en Pantalla  

https://leerenpantalla.com/  

 

intralíneas 

https://www.intralineas.com/  

 

Outros sites relevantes 

 

Centro Virtual Camões – Instituto da Cooperação e da Língua Portuguesa 

 

Atividades Didáticas 

https://www.instituto-camoes.pt/activity/centro-virtual/atividades-didaticas 

 

Bases temáticas 

https://www.instituto-camoes.pt/activity/centro-virtual/bases-tematicas 

 

Exposições virtuais 

https://www.instituto-camoes.pt/activity/centro-virtual/exposicoes-virtuais 

 

Português mais perto 

https://www.portuguesmaisperto.pt/PT.htm 
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90 segundos de ciência - Podcasts 

“Damos voz aos investigadores portugueses em 90 segundos de Ciência. 

Dos Açores ao Minho, da Madeira à Covilhã, do Algarve a Bragança, e aos que 

andam espalhados pelo mundo. Das ciências sociais às ciências exatas, 

passando pelas humanidades. 

Duas vezes por dia na Antena 1, de segunda a sexta, antes das onze da manhã 

e antes das sete da tarde. 

O 90 Segundos de Ciência é um projeto do Instituto de Tecnologia Química e 

Biológica António Xavier ITQB NOVA, Faculdade de Ciências Sociais e 

Humanas – FCSH NOVA, ambos da Universidade Nova de Lisboa, e Antena 1, 

com o apoio da Novartis e Santander Universidades.” 

 

https://www.90segundosdeciencia.pt/ 

 

Hemeroteca Digital  

A Hemeroteca Digital, sítio da Hemeroteca Municipal de Lisboa (HML), tem 

por objectivo a construção duma biblioteca digital de jornais e revistas caídos em 

domínio público. Com este projecto pretende-se criar um sítio de referência para 

a consulta em linha e difusão pública do universo fascinante da imprensa 

periódica portuguesa. 

http://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt/index.htm  

 

Exposições Virtuais  

http://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt/ExposicoesVirtuais/EV.htm  

 

Old Book Illustrations 

https://www.oldbookillustrations.com/  

 

Atlas das paisagens literárias de Portugal Continental 

https://ielt.fcsh.unl.pt/paisagensliterarias//projeto 
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Museus Virtuais 

 

Google Arts & Culture  

https://artsandculture.google.com/ 

 

Museu Calouste Gulbenkian 

https://gulbenkian.pt/museu/colecoes/visita-virtual/  

 

Museu Nacional dos Coches 

https://my.matterport.com/show/?m=crADZwGeEXF 

 

Museu de Belas Artes 

http://museuvirtual.belasartes.ulisboa.pt/visita/Piso%200/1_frente_pt1.html 

 

Museu do Dinheiro 

https://www.museudodinheiro.pt/360# 

 

News Museum  

http://www.newsmuseum.pt/visita-virtual/ 

 

Museu RTP 

https://museu.rtp.pt/pt/visitas-virtuais 

 

Cappella Sistina 

http://www.vatican.va/various/cappelle/index_sistina_it.htm 

 

Museu Salvador Dali  

https://www.salvador-dali.org/en/museums/dali-theatre-museum-in-

figueres/visita-virtual/ 

 

Museu do Prado  

https://www.museodelprado.es/en/the-collection/art-works 
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Museu do Louvre 

https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne 

 

Smithsonian: Museu Nacional de História Natural 

https://naturalhistory.si.edu/visit/virtual-tour 

 

Museu Britânico  

https://britishmuseum.withgoogle.com/ 

 

Para Pais  

 

Pumpkin  

https://pumpkin.pt/  

 

Pumpkin – Famílias Felizes  

https://pumpkin.pt/familia/saude-seguranca-criancas/saude-infantil/quarentena-

criancas-o-que-fazer/ 

 

Brinca Comigo 

https://www.brincacomigo.pt/  

 

Up to kids 

https://uptokids.pt/opiniao/quarentena-atividades-para-fazer-com-os-miudos-

em-casa/ 

 

 

https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne
https://naturalhistory.si.edu/visit/virtual-tour
https://britishmuseum.withgoogle.com/
https://pumpkin.pt/
https://pumpkin.pt/familia/saude-seguranca-criancas/saude-infantil/quarentena-criancas-o-que-fazer/
https://pumpkin.pt/familia/saude-seguranca-criancas/saude-infantil/quarentena-criancas-o-que-fazer/
https://www.brincacomigo.pt/
https://uptokids.pt/opiniao/quarentena-atividades-para-fazer-com-os-miudos-em-casa/
https://uptokids.pt/opiniao/quarentena-atividades-para-fazer-com-os-miudos-em-casa/

