Recursos Educativos
ATIVIDADES PARA OS ALUNOS
Sítio

Breve descrição

link

Bonjour de
France

Aulas e exercícios de francês.

https://www.bonjourdefrance.com/

Duolingo

Aprendizagem das línguas em qualquer lugar.

https://pt.duolingo.com/

Para utilizarem autonomamente.
Français Facile

Exercícios de todos os níveis para os alunos.

https://www.francaisfacile.com/

Hachette

Sugestões para dinamização de aulas online.

https://www.hachettefle.com/

Ifprofs

Rede social da educação em francês.

https://www.ifprofs.org/

Inclui itens como "Découvrir IFprofs", "Les sites
pays", "Les animateurs IFprofs" e "Boîte à outils".
Le Figaro

Temas diversos: conjugação, regras, exercícios,
ortografia, números, jogos, fóruns, blogs

https://leconjugueur.lefigaro.fr/jeux/

Le Fil Plurilingue

Site das Secções Bilingues francófonas.

http://www.lefildubilingue.org

Bibliotecas e recursos digitais ou pedagógicos e
metodológicos, bibliografias e sitografias.
Le point du FLE

Vários tipos de exercícios para várias
competências, exercícios autocorretivos,
informações.

https://www.lepointdufle.net/

Leya

Aula Digital. Plataforma de ensino. Banco de
recursos.

https://www.leya.com/pt/

Acesso gratuito!
Lingolia Français

Exercícios de gramática, vocabulário e ateliês de
escrita.

https://francais.lingolia.com/fr/

Logiciel Educatif

Exercícios de todos os níveis para os alunos.

https://www.logicieleducatif.fr/

Mes Exercices

Exercícios de todos os níveis para os alunos.

https://www.mesexercices.com/affiche
r

Nouvel
Observateur

Exercícios para aprendizagem da língua francesa.

https://laconjugaison.nouvelobs.com/exercice/

ORTHOLUD

Exercícios de gramática e ortografia

http://www.ortholud.com/

Porto Editora

Escola virtual - Plataforma de ensino. Banco de
recursos.

https://www.escolavirtual.pt/

Acesso temporariamente gratuito!
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Savoirs RFI

Exercícios vários na base da atualidade

https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendreenseigner

Sítio de Carmen
Vera Perez

Exercícios vários, gramática, ortografia.

http://platea.pntic.mec.es/~cvera/hotp
ot/exos/index.htm

StudyBlue

Plataforma de estudo online. Permite que os
https://www.studyblue.com/
utilizadores façam upload de materiais de estudo,
criem cartões eletrónicos para estudar e partilhar
com outros e pratiquem testes.

Supertmatik

Jogo de cartas para treino do vocabulário em
francês.

https://www.supertmatik.net.

TV5Monde

Temas e separadores diversos : « Histoire - Arts
et spectacles - Cinéma - Musique - Livres Dossiers -Grands Formats -Bibliothèque
Numérique ».

https://culture.tv5monde.com/

Site dedicado especificamente aos mais jovens,
incluindo links para "Tes Héros", "Grille TV",
"Jouer", "Activités" e "Apprendre".

https://jeunesse.tv5monde.com/

Plataforma para a aprendizagem da língua
francesa – atividades diversas organizadas por
nível e temática

https://langue-francaise.tv5monde.com

Culture

TV5Monde
Jeunesse
TV5Monde
Langue Française

(Aprender – Descobrir – Ensinar – Jogar)
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BIBLIOTECAS DIGITAIS E OUTROS RECURSOS
Sítio

Breve descrição

link

Bibliothèque
Numérique
Mondiale

Documentação em várias línguas, proveniente de
países e culturas de todo o mundo.

https://www.wdl.org/fr/

Blog de Clara
Ferrão Tavares e
Josette Fróis

Partilha de experiência e materiais.

https://auladeportuguesyclassedefran
cais.blogspot.com/

Blog de José e
Maria Laura

Seleção de conteúdos, documentos e exercícios
«caseiros» ou retirados da Net.

https://arcadaferreira.blogspot.com/

Blog de Mª José

Seleção de sites para aprender/ensinar FLE com
as TIC.

https://ticsenfle.blogspot.com/

Bruxelles FLE

Fichas, exercícios vários por competências e por
níveis ou temas.

https://www.bruxellesfle.be/ressourc
es-pedagogiques/

Cinelangue

Filmes - Fichas pedagógicas - ver arquivos e
exemplos de outros países.

http://www.cinelangues.com/apropos-3/qui-sommes-nous/

Emilangues

Site de acompanhamento para as Secções
Europeias ou de Línguas Orientais. Inclui
questões essenciais sobre Secções Europeias,
referências e textos enquadradores, recursos ou
bibliotecas digitais pedagógicas para disciplinas
linguísticas e não linguísticas, formação e um
espaço para partilha de projetos e sites entre
professores.

https://www.emilangues.education.fr
/ressources-pedagogiques

FIPF - Fédération
Internationale des
Professeurs de
Français

Site mundial dos professores de francês: fichas,
exercícios e recursos pedagógicos, autoformação,
dossiês diversos, ensino das francofonias.

http://franc-parler.fipf.org/

FIPF

Suplemento da revista « Le Français dans le
monde » - « Francophonie du monde Nº3 ».

https://bit.ly/2Jeh0zv

Actualité

INSTITUT FRANÇAIS Portal digital de instituições culturais francesas
CULTURETHÈQUE
no exterior que oferece muitos recursos para
download ou pesquisa online.

http://bit.ly/Culturetheque

Gratuito até 30/05. Inscrições até dia 15/04.
Jornais Franceses

Portal com os links para os diferentes jornais e
revistas franceses e francófonos

https://www.portail-de-lagratuite.com/presse/
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Les Outils Tice

Atualidade sobre as ferramentas digitais para o
ensino.
Recursos para professores e alunos, por exemplo,
"Presse jeunesse".

https://outilstice.com/2020/03/tousles-titres-de-la-presse-jeunessegratuits-pendant-la-periode-deconfinement/#gs.1t5esm

Gratuitos durante o período de confinamento.
OIF - Organisation
internationale de la
Francophonie

Vários recursos ou bibliotecas digitais.

https://www.francophonie.org/cartab
le-numerique

Savoirs rfi

Fichas pedagógicas.

https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendreenseigner
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AUTOFORMAÇÃO PARA PROFESSORES FLE
Sítio

Breve descrição

link

AFPA

Aprendizagem do FLE através de Mooc.

https://mooc.afpa.fr/courses/coursev1:afpa+MOOC_FLI+FLI_2019/about

BP campus

Artigo sobre "Garantir um ensino de qualidade
na era digital".

https://pressbooks.bccampus.ca/teachin
ginadigitalagev2/part/ensuring-qualityteaching-in-a-digital-age/

CAVILAM

Acesso a Mooc de formação para professores
de FLE.

https://mooc.cavilam.com/

Eaquals

Partilha de melhores práticas, conhecimento e
experiência em nível internacional (Em inglês).

https://www.eaquals.org/eaqualsevents/

Ensemble en
France

recursos ou bibliotecas digitais passíveis de
serem usados pelos professores acerca da
França e francofonia.

https://mooc.ensemble-enfrance.org/?lang=fr

FIPF - Fédération
Internationale
des Professeurs
de Français

Mooc « Moi, prof de FLE », elaborado pela
Université de Liège com apoio da FIPF.

https://bit.ly/33QrcIh

Flot.sillages

FLOT/MOOC : Grammaire élémentaire de la
langue française.

http://flot.sillages.info/?portfolio=gramm
aire-elementaire-de-la-langue-francaise

Le plaisir
d'apprendre

Enseigner le français langue étrangère
aujourd'hui - Parcours découverte :

https://www.leplaisirdapprendre.com/

Microsoft Teams

Webinar: introdução ao Microsoft Teams nas
ESCOLAS para Professores.

https://www.youtube.com/watch?v=gCE
hBV3F5c&feature=youtu.be&app=desktop

Online learning
and distance
education
resources

Artigo: conselhos para quem está prestes a
ensinar online (Em inglês).

https://www.tonybates.ca/2020/03/09/a
dvice-to-those-about-to-teach-onlinebecause-of-the-coronavirus/?fbclid=IwAR1vqHS_VahFeIHddLAZ
pf9HfjBIvDcfc0OIPRZMJO0jG0oJtApoj4Z2_g

TEACHONLINE.CA

Conselhos para quem ensina online.

https://teachonline.ca/sites/default/files/
pdfs/the_10_fundamentals_of_teaching_
online_for_faculty_and_instructors__september_2016.pdf

(Youtube)

Disponível gratuitamente para professores
durante o confinamento.

Pdf: “The 10 Fundamentals of Teaching Online
for Faculty and Instructors” (Em inglês).
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FERRAMENTAS DIGITAIS PARA PROFESSORES E ALUNOS
Sítio

Breve descrição

link

Anchor

Programa para fazer um podcast.

https://anchor.fm/

Blackboard

Soluções, recursos ou bibliotecas digitais e
ferramentas que ajudam no ensino e na
aprendizagem online.

https://www.blackboard.com/

Canva

Programa de designs incríveis, desde
montagens criativas (cartazes, postais,
convites, por exemplo) a imagens para redes
sociais ou mesmo “mockups” para sites.

https://www.canva.com/

CENTURY

Ferramenta que permite a partilha e tornar a
escola virtual.

https://www.century.tech/explorecentury/primary-schools/

ClassDojo

Plataforma para professores, alunos e
encarregados de educação, construir
comunidades de sala de aula.

https://www.classdojo.com/pt-pt/

Colibri

Serviço destinado à comunidade académica e
científica de Portugal, para reuniões,
trabalhos de grupo, aulas e tutorias.

https://videoconf-colibri.zoom.us/

Disaccordapp

Exercícios de todos os níveis para os alunos.

https://discordapp.com/

DIY

Biblioteca de projetos práticos, vídeos de
instruções e uma incrível comunidade infantil.

https://diy.org/

Dropbox

Programa de armazenamento de arquivos em
nuvem.

https://www.dropbox.com/

Edmodo

Ferramentas de ensino à distância.
Possibilidade de partilhar recursos ou
bibliotecas digitais. Para professores, alunos e
Encarregados de Educação.

https://new.edmodo.com/?go2url=%2Fho
me

Edpuzzle

Permite incluir questões ou quizzes em
vídeos. Ideal para consolidação ou revisão de
conceitos/conteúdos.

https://edpuzzle.com/

Educaplay

Portal para criar atividades educativas online
em diferentes idiomas. Permite criar sopa de
letras, palavras cruzadas, completar textos,
diálogos, ditados, relacionar.

https://www.educaplay.com/

Tem um repositório de atividades realizadas
por outras pessoas. Possibilita colocar no
blogue e enviar o link.
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EkStep

Compilação de recursos ou bibliotecas digitais
de aprendizagem: literacia e de numeracia.

https://ekstep.in/

Emaze

Permite criar apresentações, sites, cartões
digitais, blogs e álbuns fotográficos projetados
com uma interessão e atrativa grande com os
alunos. Dispõe de templates muito atrativos
(alguns em 3D), intuitivos na elaboração e
permite importar PowerPoint com muita
facilidade.

https://www.emaze.com/pt/

Europeana

Bibliotecas ou recursos digitais educativos e
serviço de armazenamento e sincronização de
arquivos, por exemplo, obras de arte ou
documentos históricos.

https://www.europeana.eu/portal/pt

Festisite

Permite criar labirintos e outras dinâmicas
lúdicas com palavras, frases e imagens. Pode
ser muito útil na realização de cartazes e
logótipos.

https://www.festisite.com/

Flipgrid

Permite partilhar ideias e ao mesmo tempo
permite que os alunos ampliem os seus
conhecimentos, com a orientação dos
professores.

https://info.flipgrid.com/

Google Classroom

Permite a criação de salas de aulas/turmas
virtuais.

https://play.google.com/store/apps/details
?id=com.google.android.apps.classroom&h
l=pt_PT

Hangouts Meet

Possibilita a videoconferência para todos os
https://play.google.com/store/apps/details
utilizadores do G Suite e do Google Classroom. ?id=com.google.android.apps.meetings&hl
=pt_PT

Kahoot

Perguntas e feedback. Para uso em sala de
aula ou ensino à distância (Parecido com o
Socrative).

https://kahoot.com/

Khan Academy

Organização sem fins lucrativos com a missão
de fornecer uma educação gratuita e mundial
para qualquer pessoa, em qualquer lugar.

https://www.khanacademy.org/

LearningApps

Permite criar, consolidar e aprender com
exercícios diversos e “gamificação”
sustentando o processo de ensino e
aprendizagem.

https://learningapps.org/about.php

Pode selecionar idioma.
Mentimeter

Criação de imagens e vídeos interativos.

https://www.mentimeter.com/
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Notion

Área de trabalho multifuncional, individual ou
para grupos, tudo num só lugar. Permite
escrever, planificar, colaborar e organizar-se.

https://www.notion.so/

Padlet

Permite a criação de um mural ou quadro
virtual dinâmico e interativo para registar,
guardar e partilhar.

https://fr.padlet.com/?fbclid=IwAR1l5lyjeo
6Z0ssg0P3fYQjC2jLKW3dDRYhSBiP2p735lLJRloctqF_Ig8

Plasq

Programa para criar histórias originais em
banda desenhada com as próprias fotos do
aluno, suportadas por fontes,
balões, templates e outros recursos ou
bibliotecas digitais criativos.

http://plasq.com/apps/comiclife/macwin/

Poplet

Na sala de aula e em casa, os alunos usam o
Popplet para aprender. Usado como um mapa
mental, o Popplet ajuda os alunos a pensar e
aprender visualmente. Os alunos podem
capturar factos, pensamentos e imagens e
aprender a criar relacionamentos entre eles.

http://popplet.com

Prezi

Possibilidade de fazer apresentações
(Parecido com o PowerPoint).

https://prezi.com/

School in the
Cloud

Plataforma para se reunir, descobrir e
explorar a aprendizagem.

https://www.theschoolinthecloud.org/

Seesaw

Plataforma focada na demonstração da
aprendizagem. Disponível para alunos,
professores e EE.

https://web.seesaw.me/

Skooler

Plataforma assente no Microsoft Office e que
facilita o processo de ensino-aprendizagem.
Possibilidade de conectar pais, professores e
alunos.

https://skooler.com/

Skype Classroom

Programa que permite comunicação pela
Internet através de conexões de voz e vídeo.

https://education.skype.com/

Slack

Espaço de colaboração que pode substituir o
e-mail, integra informações, agiliza o trabalho
e ajuda equipas a organizarem-se melhor.

https://slack.com/intl/pt-pt/

SlideShaare

Programa para construir e partilhar
apresentações, infográficos e outros
documentos.

https://www.slideshare.net/

Slido

Reunir online interativamente.

https://www.sli.do/

Socrative

Elaborar questionários (preparação de testes,
quizzes e outros).

https://socrative.com/
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SoundCloud

Gravar, fazer upload facilmente de sons e
partilhar online.

https://soundcloud.com/

Spreaker

Programa para criar um podcast.

https://www.spreaker.com/

Thinglink

Criação de imagens e vídeos interativos,
através de etiquetas com conteúdos (som,
fotografias, imagens, vídeos, texto, links).

https://www.thinglink.com/

Topr teaching
online

Possibilidade de criar módulos para organizar
e apresentar conteúdo e atividades de
aprendizagem.

https://topr.online.ucf.edu/pedagogicalpractice/

Trello

Programa que permite gerir projetos.

https://trello.com/

Vocaroo

Programa de gravação de voz.

https://vocaroo.com/

Whatsapp

Multiplataforma de mensagens instantâneas e
chamadas de voz. Permite enviar imagens,
vídeos e documentos em PDF e fazer
chamadas de voz e de vídeo.

https://www.whatsapp.com/

Whereby

Programa gratuito para videoconferência que
permite a colaboração.

https://whereby.com/

Youtube

Plataforma de partilha de vídeos.

https://www.youtube.com/

Zoom

Programa de vídeo e audioconferência online,
com várias pessoas e, simultaneamente,
partilhar o ambiente de trabalho ou outros
documentos e realizar reuniões.

https://zoom.us/
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