a defender os seus direitos,
junto de si nos seus deveres!
2º ciclo, 3º ciclo e
secundário: esta página
disponibiliza vários
recursos (fichas de
trabalho, apresentações,
testes, entre outros) das
disciplinas de Ciências
Físico-químicas,
Ciências Naturais,
Matemática,
Bioquímica e Química
Orgânica.
2º ciclo: página que
disponibiliza diversos
recursos nomeadamente
fichas de trabalho, entre
outros. Está
especialmente dedicada
às disciplinas de
Matemática e Ciências.
Pré-escolar e 1º ciclo:
várias fichas de língua
portuguesa
disponibilizadas por esta
página.
1º ciclo: material
diversificado, onde
professor e aluno poderão
participar de forma ativa
na construção do seu
saber.
Pré-escolar e 1º ciclo:
várias fichas de trabalho
destes níveis de ensino.

http://ciencia-emsi.webnode.pt/recursoseducativos/

A Ciência
em si

http://www.ajudaalunos.com/i
ndex.html

Ajuda
alunos

http://amalingua.com/index.php?mod=fic
ha

AMA

http://apoioaoprofessor1c.no.s
apo.pt/

Apoio ao
professor
do 1º ciclo

http://aprenderemcasa.webnod
e.pt/

Aprender
em Casa

http://www.appt21.org.pt/inde
x.php?option=com_content&vie
w=article&id=79&Itemid=201

Associação
Portuguesa
de
Portadores
de
Trissomia
21

http://www.baudoprofessor.co
m/

Baú do
Professor

http://brunofernandesfichas.co
m/

Bruno
Fernandes
Fichas

http://cbm.no.sapo.pt/index.ht
m

Cbm no
sapo

http://www.recursoseb1.com/p
ortal3/index.php/arquivo-deficheiros.html

Centro de
Recursos 1º
Ciclo

http://sites.google.com/site/m
atrecursos/home22

Centro de
Recursos
de
Matemática
da EB 2,3
de Briteiros

2º ciclo e 3º ciclo: Esta
página desenvolvida pelos
professores da EB 2,3 de
Briteiros, disponibiliza
várias fichas de trabalho
de Matemática.

http://www.avjoaolucio.com/m
oodle/course/view.php?id=25

Disciplina
de EV do

EV: página da
responsabilidade do grupo

Ensino-especial:
recursos diversos para o
ensino especial.
1º ciclo: são
disponibilizadas várias
fichas e propostas de
trabalho.
1º ciclo: ficheiros, jogos,
sites educativos,
apresentações, etc. É
necessário registo para
ter acesso aos diversos
conteúdos.
6º ano: esta página
disponibiliza diversas
fichas de trabalho de
Matemática por assunto.
1º ciclo: esta página
disponibiliza um conjunto
vasto de recursos para o
1º ciclo.

a defender os seus direitos,
junto de si nos seus deveres!
Agrupamen
to Vertical
João Lúcio

http://donaprofessoraeasmilfic
has.blogspot.com/

Dona
Professora
e as Mil
Fichas

http://dosvestigiosahistoria.we
bnode.pt/

Dos
vestígios à
história

http://www.edutotal.net/

EduTotal

http://www.ensinobasico.com/

Ensino
Básico:
atividades e
recursos

http://www.explicatorium.com/
index.php

Explicatoriu
m

http://fichas.webnode.com.pt/

Fichas 1º
ciclo

http://www.ebia.edu.azores.go
v.pt/josearnaldo/index.htm#int
ro

Fichas de
Trabalho
para o 1º
ciclo

http://gavetadefichas.blogspot.
com/

Gaveta das
Fichas

http://www.mandico.net/

Mandico

http://matematica3c.cvg.com.p
t/index.html

Matemática
3º ciclo

http://mat.absolutamente.net/i
ndex.html

Matemática
Absolutame
nte

de EV do Agrupamento
Vertical de Escolas DR.
João Lúcio. Contém
material de apoio, fichas
de trabalho, etc
Inglês: esta página
disponibiliza muitas fichas
desta área curricular e
abrange diversas
temáticas de vários níveis
de ensino.
História e Geografia de
Portugal (5º e 6º
ano):página que
disponibiliza bastantes
recursos desta área
curricular.
2º ciclo, 3º ciclo e
secundário: esta página
dedicada ao ensino da
Língua Portuguesa
disponibiliza diversos
materiais didáticos (fichas
de trabalho,
apresentações, testes,
etc).
Pré-escolar, 1º ciclo,
2º ciclo e 3º ciclo: como
o nome indica esta página
disponibiliza atividades e
alguns recursos (fichas de
trabalho entre outros) de
diversas áreas
curriculares.
Ciências FísicoQuímicas: página muito
completa destinada a
alunos do 3º ciclo, e com
muitos recursos,
nomeadamente fichas de
trabalho, de avaliação,
apresentações, texto,
vídeos, etc.
1º ciclo: material
diversificado 1º ciclo.
1º ciclo: página em que
são apresentados mais
alguns instrumentos de
trabalho capazes de
motivar os alunos para as
diversas áreas
curriculares.
1º ciclo: blog onde pode
encontrar materiais
diversos para o ensino no
1º Ciclo.
Pré-escolar e 1º ciclo:
página que disponibiliza
fichas e atividades destes
dois graus de ensino.
Possui muitos recursos.
Matemática: página
dedicada a esta área
curricular e do 3º ciclo.
Matemática
secundário): recursos
diversos, incluindo

a defender os seus direitos,
junto de si nos seus deveres!

https://sites.google.com/site/m
atmoz2ociclo/home

https://sites.google.com/site/m
atmoz3ociclo/

MATmoz
2º ciclo

MATmoz
3º ciclo

http://www.matmoz.tk/

MATmoz

http://www.portefolionaturas.n
et/index.html

Naturas

http://netxplica.com/

Netxplica

http://www.newsocial.com/?cat=159

New Social

Endereço

Nome do
Site

http://preescolareb1.blogs.sap
o.pt/

Os
pequenos
sabedores

http://www.eb1recovelas.rcts.pt/

Página da
Escola EB1
de
Recovelas

http://www.cpr.pt/ple/intro/ft_
cart.html

Página do
Conselho
Português
para os
Refugiados

explicações em flash e
fichas de trabalho .
2º ciclo: esta página
desenvolvida por dois
professores disponibiliza
diversos recursos para a
disciplina de
Matemática, fichas de
trabalho, testes, software,
aulas em vídeo,
informações, etc.
3º ciclo: esta página
desenvolvida por dois
professores disponibiliza
diversos recursos para a
disciplina de
Matemática, fichas de
trabalho, testes, software,
aulas em vídeo,
informações, etc.
Secundário: esta página
desenvolvida por dois
professores disponibiliza
diversos recursos para a
disciplina de
Matemática, fichas de
trabalho, testes, software,
aulas em vídeo,
informações, etc.
Ciências Naturais:
página da
responsabilidade da
Escola EB 2,3 Dr. Nuno
Simões. Alunos do 3º
ciclo.
Ciências Naturais (7º,
8º e 9º ano), Biologia
(10º, 11º e 12º) e
Geologia ( 10º, 11º e
12º): esta página requer
registo, mas disponibiliza
muitas fichas de trabalho,
exames, e muitos outros
recursos que ajudam a
lecionar estas áreas
curriculares.
Diversas fichas e
atividades de diversas
áreas curriculares e níveis
de ensino. Blog português
de muita qualidade.
Explicação
Pré-escolar e 1º ciclo:
variados e múltiplos
recursos para os alunos
destes níveis de ensino.
1º ciclo: página com
material de apoio à
lecionação das diversas
áreas curriculares do 1º
ciclo, e não só...
1º ciclo: conteúdos e
atividades interessantes
para uma iniciação à
Língua Portuguesa.

Imagem

a defender os seus direitos,
junto de si nos seus deveres!

http://portalmath.wordpress.co
m/

PortalMath

http://profteresa.no.sapo.pt/m
ateriais.htm

Professora
Teresa no
sapo

http://www.quadroegiz.com/p_
2.htm

Quadro e
Giz

http://r21.ccems.pt/In%C3%A
Dcio/tabid/55/language/ptPT/Default.aspx

R21

http://www.catraios.pt/profs/s
alarecursos/defaultsr.asp?fazer
=catalogo

Sala de
Recursos:
materiais
de apoio

Matemática: página da
responsabilidade dos
docentes de Matemática
da Escola EB 2,3 Ribeirão
(Braga). Disponibiliza
várias fichas, testes,
exames da disciplina de
Matemática, desde o 3º
ciclo até ao ensino
secundário.
Português: esta página
disponibiliza fichas de
trabalho e outro material
desta área curricular para
o 3º ciclo.
1º ciclo: fichas de
trabalho e outras
direcionadas a várias
áreas do 1º ciclo.
Os recursos
disponibilizados
abrangem todos os
níveis de ensino e
todas as áreas
curriculares. É
necessário registo.
Página que disponibiliza
diversos recursos de
várias áreas curriculares.

