
Sites e materiais úteis para a disciplina de Inglês 

 

 
 
 
 

 
Listening practice. 

https://www.teachingenglish.org.uk/article/rants-raves-
listening-practice  

 
 
 
 
 
 

 
Elaboração de recursos 
educativos personalizados. 
 

https://www.toolsforeducators.com/   

 

 
Para aqueles que amam os 
grandes clássicos da literatura 
inglesa: prosa e poesia. Ebooks 
para baixar. 
 

http://www.englishliteratureebooks.com/index.html  

 
 

Através da música, vamos 
aprendendo vocabulário de uma 
língua. Também há vídeos 
disponíveis em Português, o que 
é bom para alunos de língua 
estrangeira. 

https://lyricstraining.com/  

 
 
 
 

Aulas de Inglês em vídeo. https://www.engvid.com/   
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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  

 
 
 

Contos clássicos grátis da 
literatura inglesa. 

https://www.world-english.org/stories.htm  

 
 
 
 

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/   

 
 
 
 

Dicionário de pronunciação 
online. 

https://pt.forvo.com/   

 
 
 
 

Duolingo – Aprender vários 
idiomas de graça. Muito divertido 
para alunos principiantes, vários 
níveis de dificuldade. 

https://www.duolingo.com/  

 
 
 
 

Excelente para alunos mais 
avançados e curiosos. Recursos 
para trazer o mundo para a sala 
de aula. 

https://www.nytimes.com/section/le arning?_r=0  

 
 
 

Excelente para encontrar recursos 
e atividades relacionados com 
gramática e vocabulário. Vários 
níveis. 

https://www.englishpage.com/   

 
 
 
 

Ferramenta para criar jogos 
interativos (indicada para 
crianças). 

https://www.baamboozle.com/  

 
 
 
 
 

Getting started. https://www.teachingenglish.org.uk/getting-started-0  
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Mais de 140 aulas de vídeo 
gratuitas para dominar a 
gramática inglesa passo a passo. 

https://www.abaenglish.com/pt/curso-ingles-online/   

 
 
 
 
 

Melhorar o vocabulário (para 
quem já tem as bases do Inglês). 

https://www.memrise.com/   

 
 
 
 

Melhoria de vocabulário:  
sinónimos, antónimos, etc. Um 
site simples mas útil. 

https://www.smart-words.org/   

 
 
 
 

Originalmente criado para ajudar 
pessoas em viagem, acaba por ser 
um bom recurso para aprender 
Inglês. 
 

http://www.triplingo.com/   

 
 
 
 

Para além de podermos ler online 
estes contos de escritores 
contemporâneos, também 
podemos ouvi-los! 
 
 

https://americanshortfiction.org/   

 Para além de podermos ler online 
estes contos de fantasia, também 
podemos ouvi-los! 
 
 

https://www.fantasy-magazine.com/category/new/new-
fiction/short-stories-new/   
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Para além de podermos ler online 
estes contos de ficção Científica, 
também podemos ouvi-los! 
 

https://www.lightspeedmagazine.com/category/illustrated-
stories/  

 
 
 
 
 

Para alunos do secundário. Uma 
plataforma coletiva que também 
oferece recursos grátis para a 
aprendizagem do Inglês. 

https://www.openculture.com/free_english_lessons  

 

Para quem quer treinar o 
vocabulário e, sobretudo, tirar 
proveito da competência  
listening skills. 

https://www.esl-lab.com/  

 
 
 
 
 

Planning lessons and courses. https://www.teachingenglish.org.uk/professional-
development/teachers/planning-lessons-courses  

 
 
 
 

Recursos para a disciplina de 
Inglês (1º/2º ciclos): 

https://cctic.ese.ipsantarem.pt/red/blog-ingles/   

 
 
 
 

Semelhante ao duolingo: 10 
minutos por dia ou mais, 
divertimento, design bonito. 

https://www.busuu.com/pt/  

 
 
 
 

The English Channel- Vídeos e 
artigos relacionados com arte e 
cultura. 

https://theenglishchannel.britishcouncil.org/content  
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Um ótimo site alemão 
carregadinho de recursos e 
atividades ligados à 
aprendizagem da língua inglesa. 
Vários níveis. 

https://www.englisch-hilfen.de/en/   

 Um site muito bom para aprender 
inglês online. Vários níveis de 
dificuldade. 
 

https://www.talkenglish.com/  
 
 

 
 
 
 
 

Um site muito bom para aprender 
inglês online. Vários níveis de 
dificuldade. 
 

https://elllo.org/ 
 

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

https://www.genial.ly/en  

 
 
 
 

Uma plataforma que é boa não só 
para criar as nossas próprias 
histórias, mas também para ler 
histórias de outros autores.  

https://www.wattpad.com/login  
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