Sites e recursos úteis para a disciplina de Espanhol
https://sabias.es/
Uma verdadeira revista online com muito
conteúdo para quem estuda espanhol (em
especial, do nível intermediário ao
avançado).
http://www.ver-taal.com/gramatica.htm
Exercícios de gramática e vocabulário.

https://www.laits.utexas.edu/spe/siteindex.php#adv
Recursos didáticos da Universidade do
Texas.
Aprender Espanhol de uma forma divertida. 5
minutos por dia. Vários níveis de dificuldade.

https://es.duolingo.com/

Aprender Espanhol de uma forma divertida. 10
minutos por dia. Vários níveis de dificuldade.

https://www.busuu.com/pt

Catálogo de autores clássicos espanhóis,
domínio público.

http://www.cervantesvirtual.com/portales/literatura/catalogo_a
utor/

Como apresentar uma ideia complexa,
através de um mapa simples. Bom para
exercícios relacionados com vocabulário e
gramática. Simples de fazer.
Criação de ebooks interativos. A conta
grátis permite ao professor criar 40 livros.

https://coggle.it/folder/530b759f2a8bb078580002d3

Criação de fichas de trabalho online.
Plataforma muito bonita e atraente.

https://wizer.me/

Criação de jogos interativos muito
engraçados e vistosos (indicado para
crianças).

https://www.educandy.com/

Criação de murais digitais.

https://padlet.com/

Criação de nuvens de palavras de uma
forma artística, chamativa e elegante.
Muito bom para exercícios de melhoria de
vocabulário!

https://wordart.com/

https://bookcreator.com/

Criação de sondagens online.

http://directpoll.com/

Dedicado à música espanhola/latina atual.

https://www.lamusica.com/videos

Dicionário de pronunciação.

https://forvo.com/

Documentários interessantes, todos eles
em Espanhol.

https://www.youtube.com/channel/UCUhJaqgVO1s29x6e49tHCw/featured

Gerador de palavras cruzadas. Muito útil
para os professores.

http://sopadeletras.kokolikoko.com/

Hemeroteca digital.

http://hemerotecadigital.bne.es/index.vm

Instituto Cervantes: atualidade, cultura,
notícias (alunos do secundário).

https://www.cervantes.es/default.htm

Livros de viagem espanhóis, para baixar
grátis.

http://www.bne.es/es/Micrositios/Guias/Viajes/Seleccion/XVIXVII/seleccion_xvi.html/index.html

Livros e contos em espanhol para crianças
de várias idades. Excelente para quem está
a iniciar a língua.

http://www.childrenslibrary.org/icdl/SimpleSearchCategory?ilang
=Spanish

Mapas gratuitos em língua espanhola.
Muito prático para aquisição de
vocabulário.

https://d-maps.com/index.php?lang=es

Materiais didáticos para professores.

https://cvc.cervantes.es/ensenanza/default.htm

Materiais grátis para aprender Espanhol
online.

http://www.auladiez.com/gratis.html

Materiais para professores.

http://www.todoele.net/explora

Melhorar o vocabulário e pronúncia, através
das letras das músicas.

https://lyricstraining.com/es/

Muito útil, temas que interessam a todos.
Conversas em espanhol.

https://www.ted.com/about/programs-initiatives/ted-en-espanol

Muitos podcasts em língua espanhola. Para
treinar a língua.

https://www.ivoox.com/

Notícias, atualidades, cultura (níveis mais
avançados).

https://www.rtve.es/

Página dedicada à Ciência (alunos
avançados).

https://cvc.cervantes.es/ciencia/default.htm

Página dedicada às artes (alunos
avançados).

https://cvc.cervantes.es/artes/default.htm

Para aqueles que estão a treinar as
competências de escuta, mas que ainda se
confundem com o espanhol rápido do dia-adia.

https://www.newsinslowspanish.com/?gclid=Cj0KCQiAvvKBBhCX
ARIsACTePW9_HaeOp9JTNyO2M_bJdNoXa0SegJ6Ejz6n9n8jmqG8OgcvCZhIyEaAjxcE
ALw_wcB

Para todos os que gostam de aprender, ao
mesmo tempo em que treinam a língua.

https://www.ngenespanol.com/

Pequenos contos para crianças e adultos
em língua espanhola.

https://www.losmejorescuentos.com/

Um manancial de recursos, todos eles
fazendo parte do domínio público.
Excelente!

http://www.bne.es/es/Catalogos/BibliotecaDigitalHispanica/Cole
cciones/

Um ótimo site para aprendermos Espanhol.

https://www.lingq.com/pt/aprenda-espanhol-online/

Um projeto divertidíssimo, que consiste em
partilhar contos modernos online.

http://home.cc.umanitoba.ca/~fernand4/index.html#anchor2064
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Uma excelente plataforma para criar todo o
tipo de apresentações interativas.

https://www.genial.ly/es

Visita virtual.

https://www.cervantes.es/sobre_instituto_cervantes/caja-de-lasletras.htm

