
Sites, recursos e materiais úteis para a disciplina de Francês. 

 

 

 

“Ir para a cama menos estúpido”: 
aprender uma curiosidade por dia em 
língua francesa. 

http://secouchermoinsbete.fr/   

 
 
 
 
 

Aprender Francês através do riso. https://www.blablagues.net/blagues-carambar.html  

 

 
 

Aprender Francês de graça online. https://www.elearningfrench.com/    

 
 
 
 

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

https://www.busuu.com/fr  

 
 
 
 

Aprender francês de uma forma 
divertida. 5 minutos por dia. Vários 
níveis de dificuldade. 

https://pt.duolingo.com/course/fr/pt/Aprenda-franc%C3%AAs  

 
 
 
 
 
 

Aprender Francês de uma forma 
divertida. Aplicativo para telemóvel. 
Só dá para a apple.  

https://apps.apple.com/br/app/learn-french-by-
mindsnacks/id409947305  
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Como apresentar uma ideia 
complexa, através de um mapa 
simples. Bom para exercícios 
relacionados com vocabulário e 
gramática. Simples de fazer. 

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

 
 
 
 

Conjugação de verbos franceses. https://leconjugueur.lefigaro.fr/  

 
 
 
 

Criação de ebooks interativos. A 
conta grátis permite ao professor 
criar 40 livros. 

https://bookcreator.com/ 

 
  
 
 

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/ 
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Criação de sondagens online. http://directpoll.com/   

 

 
 

Curso eficaz para estudantes 
iniciantes. 

https://www.lawlessfrench.com/learn-french/french-for-
beginners/?gclid=Cj0KCQiA7NKBBhDBARIsAHbXCB5FTIemVjFG3b2g
ZGe5mZMaHMs-
3g51mFXRLGo0IlsCXp7Efg5RhbUaAihdEALw_wcB#Lawless_French_
for_Beginners  

 

Da BBC, uma página dedicada à língua 
francesa: fichas, áudio, etc. Já não está 
a ser atualizada. 

http://www.bbc.co.uk/languages/french/cool/   

 
 

Da tv5 monde, este site tem vários 
níveis de dificuldade. Exercícios para 
ler/ouvir. 

https://apprendre.tv5monde.com/fr  

 
 
 
 

Dicionário de francês https://www.le-dictionnaire.com/   

 
 
 
 

Dicionário de pronunciação.  https://forvo.com/   

 Excelente site: aulas em vídeo com 
vários níveis de dificuldade. 
 

https://www.podcastfrancaisfacile.com/  

 
 

Gramática francesa grátis online. 
 
 

http://www.aprender-frances.com/   
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Histórias infantis para ler e ouvir. https://www.thefrenchexperiment.com/stories  

 
 
 
 

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

https://lyricstraining.com/fr/   

 
 
 
 
 

Para alunos que já dominam o Francês 
e querem aprender mais. (nível 
secundário). 

https://www.arte.tv/fr/   

 
 
 
 

Para alunos que já dominam o Francês 
e querem aprender mais. (nível 
secundário) 

https://www.arteradio.com/   

 
 
 
 
 

Para os alunos que ainda não 
dominam bem a arte de ouvir Francês. 
As notícias são faladas num tom lento, 
calmo e sem sílabas “comidas”. 

https://www.newsinslowfrench.com/   

 

 
 

Site lindíssimo com histórias infantis 
da França. Para ler, ouvir e melhorar o 
vocabulário. 

https://www.thefablecottage.com/french  

 
 

Também da tv5monde, atividades e 
recursos para professores de Francês. 

https://enseigner.tv5monde.com/?id_col=47&artiste=&chanson=&
keywords=  
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Um divertido conjunto de vídeos que 
explicam a cultura e língua francesas. 
Um inglês que fala francês (alunos do 
secundário). 
 

https://www.youtube.com/channel/UCI4xp8qHD1MDErkqxb1dPbA  

 
 
 
 

Um ótimo site para aprendermos 
Francês.  

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

 
 
 
 

Um site carregadinho de recursos para 
os professores e alunos. 

https://www.lepointdufle.net/  

 
 
 

 

Uma excelente plataforma para 
criar todo o tipo de apresentações 
interativas. 
 

https://www.genial.ly/en 

 
 
 
 

Uma plataforma de Domínio 
público: clássicos da literatura 
mundial em língua francesa 
(domínio público) 

https://www.atramenta.net/authors-public-domain/?biography=1  

 
 
 
 

Uma plataforma de Domínio 
público: clássicos da literatura 
mundial em língua francesa 
(domínio público) 

http://www.bibebook.com/   

 
 
 
 
 

Uma brilhante plataforma 
dedicada exclusivamente à poesia 
francesa. 

https://poesie.webnet.fr/  
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Um site muito completo, dedicado 
exclusivamente ao teatro francês. 
 
 
 

https://libretheatre.fr/oeuvres/   
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