
  

Ensino e Aprendizagem  à Distância 

 

Informações 

ESPAÇO DE INFORMAÇÃO PARA OS PAIS E  ALUNOS. 

 

Aprendizagem à distância 

Após a decisão do Governo de encerrar as escolas a partir da próxima segunda-feira, a Porto Editora 

decidiu dar acesso gratuito, a professores e alunos, à sua plataforma de ensino à distância, a Escola 

Virtual. Também durante a tarde de quinta-feira, a Leya informou os professores da gratuitidade de um 

serviço que habitualmente é pago, a Aula Digital. 

Estas são medidas excepcionais para “uma situação excepcional, que nos desafia enquanto 

sociedade a encontrar soluções”, declara Vasco Teixeira, administrador da Porto Editora, acrescentando 

que o fecho das escolas pode levar a um grau de ansiedade por parte de professores e alunos. “É isso 

que queremos diluir com esta iniciativa” de dar acesso gratuito a todos. 

•  

No caso da Leya, mesmo que os livros adoptados pelas escolas sejam da concorrência, quer 

docentes quer discentes terão acesso aos recursos oferecidos, diz a editora em comunicado. 

Nestas plataformas, com materiais do 1.º ao 12.º anos, os professores podem criar as suas turmas, 

onde partilham os conteúdos das suas disciplinas produzidos pelas editoras, ou mesmo, no caso da Porto 

Editora, conteúdos próprios, feitos pelos docentes. 

Além das versões digitais dos manuais, os alunos podem ver vídeos, animações e resumos da matéria, 

ou mesmo fazer testes interactivos, refere a Leya. 

 Jornal “público” 

Escola virtual 

A Porto Editora explica que, para ter acesso gratuito à Escola Virtual, os alunos ou os encarregados de 

educação têm de proceder a um registo simples, em que apenas é necessário identificar o 

estabelecimento de ensino e o ano de escolaridade, disponibilizando-se de imediato os conteúdos da 

plataforma e as versões digitais dos manuais escolares adotados no respetivo estabelecimento de ensino 

para esse ano de escolaridade. 

  

Acesso temporário gratuito (ver) 

https://www.publico.pt/2020/03/12/politica/noticia/manda-prudencia-determinemos-suspensao-actividades-lectivas-presenciais-1907549
https://www.escolavirtual.pt/
https://www.escolavirtual.pt/
http://www.auladigital.leya.com/
https://smartplayerweb.escolavirtual.pt/player/play/WlpHU19XRlA=/Wl9PX1xXT1FdTw==


Leya Editora 

Acesso à Aula Digital (ver) 

outras aplicações para iPad 

50 aplicações (ver) 

Ministério Educação - página de apoio às escolas 

Aceder à página 

 

Nesta página encontram-se disponíveis atividades, recursos e ferramentas que os docentes e alunos 

podem utilizar para se garantir uma escola em casa. 

  

Diz o Ministério da Educação 

Neste espaço, que queremos dinâmico, iremos disponibilizar continuamente novos recursos, partilhar 

práticas e sobretudo dar resposta a este grande desafio: manter o processo de ensino aprendizagem em 

funcionamento, para que todos os nossos alunos continuem a aprender. 

 

Aplicação ZOOM Cloud Meetings

  

https://auladigital.leya.com/
https://lerebooks.files.wordpress.com/2012/11/as_50_melhores_aplicacoes_educativas_gratuitas_para_ipad.pdf
https://apoioescolas.dge.mec.pt/
https://zoom.us/


Instala esta aplicação no teu telemóvel, tablet ou 

pc, pois os professores da tua escola vão utilizá-la 

para comunicar com os alunos das suas turmas 

através de videoconferência/videochamada. 

Prepara-te. 

 

Jogos didáticos onLine 

Segurança na internet – 1º e 2º ciclos (ver) 

Página com jogos para diversos níveis de escolaridade e diversas idades (ver) 

Jogos – tipo puzzle – diversas áreas (ver) 

Jogos educativos (ver) 

JOGOS EDUCATIVOS ONLINE DO 1º AO 5º ANOS (VER) 

CIÊNCIAS 

Ciência em casa (ver) 

Museu Nacional de História Natural e da Ciência – Lisboa (ver) 

HISTÓRIA 

Para os mais novos – Era uma vez um rei (ver) 

Rota do românico (ver) 

Mosteiro da Batalha (ver) 

Museu Nacional de Arte Antiga (ver) 

A aventura dos descobrimentos (ver) 

História de Portugal – recursos preferencialmente para os alunos do 2º ciclo 

A viagem do Vasco da Gama (ver) 

 Visita Virtual ao Vaticano – Basílica de S. Pedro (ver) 

 A União Europeia – material didática (ver) 

UNICEF – Kit de atividades (ver) 

https://www.seguranet.pt/1_2ciclos/
https://www.cokitos.pt/
https://www.digipuzzle.net/pt/jogoseducativos/ciencias/index.htm
http://jogoseducativos24.com.br/
https://www.professoracarol.org/Paginas/Jogos.html
http://cienciaemcasa.cienciaviva.pt/
https://museus.ulisboa.pt/pt-pt
http://cvc.instituto-camoes.pt/aprender-portugues/a-ler/era-uma-vez-um-rei.html
http://www.luduscience.com/jogos_rota.html
http://www.mosteirobatalha.gov.pt/pt/index.php?s=white&pid=211
http://www.museudearteantiga.pt/educacao/atividades-passadas/2019/professores
http://cvc.instituto-camoes.pt/aprender-portugues/a-ler/a-aventura-dos-descobrimentos.html
http://www.ribatejo.com/hp/
http://nonio.eses.pt/gama/
http://www.vatican.va/various/basiliche/san_pietro/vr_tour/index-en.html
https://europa.eu/learning-corner/learning-materials_pt
https://www.unicef.org/supply/files/Activity_Guide_Portuguesev1.pdf


MATEMÁTICA 

Hypatiamat (ver) 

Jogo da tabuada (ver) 

1. A Magia dos Números 

2. Roleta Matemática 

3. Atractor – jogos didácticos 

4. Eu sei – jogos para o 1º, 2º ciclo Nónio-eses 

5. Cálculo mental,  Adição em Inglês 

6. Cálculo mental, Subtração em Inglês 

7. Cálculo mental, Multiplicação 

8. Cálculo mental, Multiplicação  

9. Cálculo mental, Multiplicação  

10. Geometria – estimar a medida de um ângulo 

11. Geometria – medir um ângulo com o transferidor 

12. Geometria – medir um ângulo com o transferidor 

 

ATIVIDADE FÍSICA 

Página com jogos em diversos domínios (ver) 

 

PORTUGUÊS 

1. Jogo da lusofonia Centro Virtual Camões 

2. Jogo da Forca Centro Virtual Camões 

3. Gramaticando Centro Virtual Camões 

4. Jogos Lexicais Centro Virtual Camões 

5. Jogo da glória Virtual Centro Virtual Camões 

6. Figuras Celebres Centro Virtual Camões 

7. Temas da Língua Portuguesa Centro Virtual Camões 

8. 100 Termos futebolísticos  Centro Virtual Camões 

 

 

Recursos para o pré-escolar e 1º ciclo (ver) 

 

https://www.hypatiamat.com/jogosOnline.php
https://www.tabuadas.pt/jogos/
http://nautilus.fis.uc.pt/mn/p_index.html
http://nautilus.fis.uc.pt/cec/roleta/roleta_mat/roleta_mat_p.html
http://www.atractor.pt/mat/fr-in.htm
http://nonio.eses.pt/eusei/
http://www.oswego.org/ocsd-web/games/Mathmagician/mathsadd.html
http://www.oswego.org/ocsd-web/games/Mathmagician/mathssub.html
http://www.aplusmath.com/games/matho/MultMatho.html
http://www.oswego.org/ocsd-web/games/Mathmagician/mathsmulti.html
http://www.harcourtschool.com/activity/mult/mult.html
http://www.kidport.com/Grade5/Math/MeasureGeo/MeasuringAngles.htm
http://www.amblesideprimary.com/ambleweb/mentalmaths/angleshapes.html
http://www.amblesideprimary.com/ambleweb/mentalmaths/protractor.html
http://www.aprendaebrinque.com.br/
http://cvc.instituto-camoes.pt/aprender-portugues/a-brincar/jogo-da-lusofonia.html
http://cvc.instituto-camoes.pt/component/forca/
http://cvc.instituto-camoes.pt/aprender-portugues/a-brincar/gramaticando.html
http://cvc.instituto-camoes.pt/aprender-portugues/a-brincar/jogos-lexicais.html
http://cvc.instituto-camoes.pt/aprender-portugues/a-brincar/jogo-da-gloria.html
http://cvc.instituto-camoes.pt/aprender-portugues/a-brincar/figuras-celebres.html
http://cvc.instituto-camoes.pt/aprender-portugues/a-brincar/temas.html
http://cvc.instituto-camoes.pt/aprender-portugues/a-brincar/100-termos-futebolisticos.html
https://tecnologiainoveduc.wixsite.com/recursos-portugues/sites-educativos-atividades-jogos

