
Sites e recursos úteis para as disciplinas dedicadas às Ciências Sociais 

  
Teste de pegada ecológica. 
 
 

https://www.vivaalongevidade.com.br/quiz/qual-e-o-tamanho-
da-sua-pegada-ecologica 

  
Para os eternos curiosos, que adoram aprender 
mais e mais. 
 

https://nationalgeographic.sapo.pt/ 

  
Recursos para a disciplina de Estudo do Meio. 
 

https://cctic.ese.ipsantarem.pt/red/blog-estudo-do-meio-
recursos/   

  
Uma app interessante para a disciplina de 
Filosofia. 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.andurin.fil
osofia&hl=pt_PT&gl=US  

  
O mapa inteirinho do cérebro humano! 
 
 

http://www.med.harvard.edu/aanlib/home.html  

  
Banco de Imagens para Antropologia. 
 
 

https://www.apantropologia.org/apa/outros-materiais/banco-
de-imagens-apa/   

 A app Seterra inclui mais de 300 quizzes de mapas 
diferentes para testar os seus conhecimentos de 
geografia. Disponível também em iOs e android. 

https://online.seterra.com/pt  
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Alunos online: recursos educativos. 
 
 
 

https://apoioescolas.dge.mec.pt/Recursos 

 
 

App resultante do projeto Europeu EU LIFE 
AskREACH, que permite aos consumidores 
apontarem os smartphones para os produtos e 
saberem que substâncias químicas perigosas 
contêm. Disponível também em iOs. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.uba.scan4ch
em&hl=pt_PT&gl=US  

 
 

App sobre os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) – lista de tarefas para acabar 
com a pobreza, reduzir as desigualdades e 
combater as alterações climáticas. Disponível 
também em iOs. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.un.sdgsinac
tion.app  

 

Apps para a disciplina de Filosofia. 
 
 
 

https://play.google.com/store/search?q=philosophy&c=apps&
hl=pt_PT&gl=US  

 Arquivos da memória: revista dedicada à 
Antropologia. 
 
 

http://arquivos-da-
memoria.fcsh.unl.pt/ArquivosdaMemorianovaserie5.php  

 

Arquivos multimédia para Ciências Sociais. Este 
site pode ser traduzido para Português do Brasil. 
Basta clicar com o lado direito do rato. 

https://learninglab.si.edu/search/?f%5B_types%5D%5B%5D=ll_
collection&subjects%5B%5D=115845&s=updated_at_asc&page
=1  
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Atlas Mundial educativo. Da Microsoft. 
 
 
 

https://www.microsoft.com/pt-pt/p/atlas-mundial-e-mapa-
mxgeo-free/9nblggh23cgr?activetab=pivot:overviewtab 

 
 
 

 

Aulas-vídeo, resumos, exercícios. Todos os níveis. https://www.obichinhodosaber.com/  

 Canal História. Muitos vídeos interessantes. 
 
 
 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLTa2uTtjsKtQjdtAMtR
kc9kkmI6Xe6-p6  

 

Como medir a qualidade de vida. 
 
 
 

https://pt.wikihow.com/Medir-a-Qualidade-de-Vida 

 

Criação de linhas do tempo online. Excelente para 
disciplinas como História, Geografia e outras. 
 

https://time.graphics/pt/   

 

 

Dados estatísticos de Portugal. Imprescindível! 
 

 

https://www.pordata.pt/   

 
 

DailyArt é uma app gratuita que publica todos os 
dias uma peça de arte. Disponível também 
formato  iOs. 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.moiseum.d
ailyart2  
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Dicionário Ambiental. 
 
 
 

https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/educacaoa
mbiental/categoriapa/dicionario-ambiental/ 

 Dicionário de Filosofia online. 
 
 
 

http://www.filosofia.com.br/dicionario.php  

 

Este é em grande parte um site de psicologia de 
autoajuda voltado para o consumidor. Pode ser 
traduzido para o Português do Brasil. Basta clicar 
com o lado direito do rato. 

https://psychcentral.com/   

 
 

Excelente para a criação de fichas/materiais 
interativos. 
 
 

https://quizlet.com/pt-br 

 

Exercícios para várias disciplinas. 
 
 
 

https://www.escolamagica.pt/ 

 

Explicações e exercícios (site brasileiro). 
 
 
 

https://www.todamateria.com.br/matematica/ 

 

Filosofia como estilo de vida: vídeos interessantes 
e cativantes para os jovens. Uma equipa de 
amantes da Filosofia, vinda do “país irmão”. 
 

https://www.youtube.com/c/SUPERLEITURAS/playlists  
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Filosofia nos dias de hoje. 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=oAMMN1qN7Jg  

 
 
 

Imprescindível! https://artsandculture.google.com/   

 Jogo educativo para aprender facilmente os 
países e capitais do mundo (Europa, África, 
América, Oceânia e Ásia). Você pode mover o 
mapa com o dedo e zoom. Android. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=orimar.political
Map 

 Leonardo Interactivo é uma app perfeita para 
descobrir a criatividade e as criações do pensador 
italiano, que também podem ser acedidas através 
de um browser. Só disponível em iOs. 

https://apps.apple.com/br/app/leonardo-interactivo-
c%C3%B3dices-madrid-de-la-bne/id586881603  

 Look História -Uma aplicação do professor 
brasileiro Everaldo Chaves. Todo o conteúdo de 
História do ensino médio de uma forma rápida e 
resumida. Também disponível em iOs. 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lookmobile
.lookhistoria&hl=pt_PT  

 

Mapa interativo do crescimento da população. 
 
 

https://worldpopulationhistory.org/map/1/mercator/1/1/59/   

 

Mapas 3d! 
 
 
 

https://earth3dmap.com/ 
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Meteorologia. 
 

http://www.ipma.pt/pt/index.html 

 

Minuto verde: excelente para motivar os alunos 
para a questão ambiental. 
 
 

https://www.rtp.pt/play/p55/minuto-verde 

 My life as a refugee- Um jogo baseado em 
experiências reais de famílias que foram 
separadas por conflitos – guerra, perseguições ou 
terrorismo. Disponível apenas em iOs. 
 

https://apps.apple.com/app/id530541420  

 
 
 

Notícias e descobertas muito interessantes, 
dedicadas à disciplina de Geografia. 

https://super.abril.com.br/?s=geografia&orderby=date  

 
 
 
 

Notícias e descobertas muito interessantes, 
dedicadas à disciplina de Sociologia. 

https://super.abril.com.br/?s=sociologia&orderby=date  

 Notícias e descobertas muito interessantes, 
dedicadas à disciplina de Psicologia. 
 

https://super.abril.com.br/?s=Psicologia&orderby=date  

 Notícias e descobertas muito interessantes, 
dedicadas à disciplina de Filosofia. 
 

https://super.abril.com.br/?s=Filosofia&orderby=date  
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Notícias e descobertas muito interessantes, 
dedicadas à disciplina de Antropologia. 

https://super.abril.com.br/?s=Antropologia&orderby=date  

 Notícias e descobertas muito interessantes, 
dedicadas à disciplina de História. 
 

https://super.abril.com.br/?s=Hist%C3%B3ria&orderby=date  

 O Museu de Orsay na nossa mala! Disponível 
também em iOs. 
 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.dor.pari
s.vusiem  

 O que acontece ao lixo que fazemos? 
 
 

https://www.valorlis.pt/ 

 Palestras Ted Brasil – Todas estes vídeos Ted 
estão legendados em língua portuguesa. Basta ir 
às configurações e clicar nas legendas. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLugIbMH-
aCVf8JLcAfM6igHJfkK9TL6V8 

 

Pequenos vídeos dedicados aos grandes 
pensadores da sociologia. Para aceder às 
legendas em Português, clicar nas configurações. 
 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLwxNMb28XmpcoeCD
O0VnGUavcLUFiNcAI  

 

Pequenos vídeos dedicados a grandes pensadores 
da teoria política. Para aceder às legendas em 
Português, clicar nas configurações. 
 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLwxNMb28XmpeuwU
hM0OT338_T5XTtJJok  
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População mundial: uma experiência interativa 
(disponível em várias línguas, mas não em língua 
portuguesa. Podemos ter acesso aos dados em 
língua espanhola). 
 

https://population.io/?utm_source=google&utm_medium=sear
ch&utm_campaign=population&campaignid=1695828135&adg
roupid=67217291985&adid=337160381442&gclid=Cj0KCQiAv6
yCBhCLARIsABqJTjZmM_lYeBYcOCdCBEAM-
0YzSIYSwWiBWnppXXfkmk7aHp-
KxYsOCukaAqizEALw_wcB#/1971/01/2/female/Portugal/home 

 Projeções para 2035- As cidades no mundo e o 
seu crescimento. 
 
 

https://luminocity3d.org/WorldCity/#3/12.00/10.00 

 

Recursos Ciência Viva (do site Pavilhão do 
Conhecimento). 
 
 

https://academia.cienciaviva.pt/recursos/   

 

Recursos multimédia muito úteis. Do portal 
Ciência Viva. 
 
 

https://www.cienciaviva.pt/aprenderforadasaladeaula/index.as
p?accao=showrecursos 

 Recursos para os professores. 
 
 
 

https://apfilosofia.org/recursos/   

 

Site dedicado a Sigmund Freud. Pode ser 
traduzido para o Português do Brasil. Basta clicar 
com o lado direito do rato. 

https://www.freud.org.uk/education/resources/   
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 Teste de pegada ecológica. 
 
 
 

https://www.footprintcalculator.org/?fbclid=IwAR2ldxPPpviJEr
Moreo_N4NxStZi9H99vdT_5ITwqbl595elcTs6TCdU4Vo 

 

Todos os textos deste site podem ser traduzidos 
para Português do Brasil. Basta clicar com o lado 
direito do rato. Um site muito divertido e 
informativo. 

https://www.howstuffworks.com/ 

 Trata-se de uma app criada pelo IEULisboa, em 
parceria com a FCULisboa, dedicada à exploração 
da cidade de Lisboa com base na temática dos 
Descobrimentos Portugueses. 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=pt.roteirodosde
scobrimentos  

 
 

Um excelente canal brasileiro do youtube, 
dedicado às grandes questões da Humanidade. 
 
 

https://www.youtube.com/user/casadosaber/playlists  

 Um guia interativo para as últimas imagens de 
acontecimentos históricos de todo o mundo. 
Disponível em formato android. 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.history.in.p
ics  

 

Um laboratório sobre as mudanças climáticas. 
Todos os textos deste site podem ser traduzidos 
para Português do Brasil. Basta clicar com o lado 
direito do rato. 

https://climate.nasa.gov/   

 

Um mini-vídeo que explica às crianças o que é a 
Filosofia. Para aceder às legendas portuguesas, ir 
às configurações. 

https://www.youtube.com/watch?v=1A_CAkYt3GY&list=PL8dP
uuaLjXtNgK6MZucdYldNkMybYIHKR&index=2  
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Um site cativante que explica tudo sobre a 
natureza. Todos os textos podem ser traduzidos 
para Português do Brasil. Basta clicar com o lado 
direito do rato. 
 

https://www.biographic.com/   

 Um site dedicado à arqueologia na Europa. 
 
 
 

http://archeurope.info/   

 

Um site dedicado à arqueologia. Pode ser 
traduzido para o Português do Brasil. Basta clicar 
com o lado direito do rato. 
 

https://digventures.com/category/latest-news/   

 

Um site dedicado à Neurologia. Pode ser 
traduzido para o Português do Brasil. Basta clicar 
com o lado direito do rato. 
 

https://www.dana.org/   

 Um site dedicado a todo o tipo de doenças e 
distúrbios mentais. Já há tradução na língua 
portuguesa. 
 

https://www.mentalhealth.org.uk/a-to-z  

 

Um site dedicado às artes visuais. Pode ser 
traduzido para o Português do Brasil. Basta clicar 
com o lado direito do rato. 

https://www.dailyartmagazine.com/   
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Um site excelente para as disciplinas de ciências 
sociais e humanas. Este site pode ser traduzido 
para Português do Brasil. Basta clicar com o lado 
direito do rato. 

https://www.sciencealert.com/#   

 

Um site excelente. Pode ser traduzido para 
Português do Brasil. Basta clicar com o lado 
direito do rato. 

https://rarehistoricalphotos.com/   

 Um site fascinante não só para Geografia mas 
também para História. Mapas interativos. 

https://www.wdl.org/es/maps/   

 

Um site muito interessante, dedicado a muitos 
assuntos, como arqueologia, história, sociologia, 
etc. Pode ser traduzido para o Português do 
Brasil. Basta clicar com o lado direito do rato. 

https://owlcation.com/social-sciences/   

 Um site que aguça o apetite para a Filosofia. http://www.consciencia.org/  

 

Um site que é uma caixinha de surpresas! Pode 
ser traduzido para o Português do Brasil. Basta 
clicar com o lado direito do rato. 

https://www.ancient-origins.net/   

 Uma ferramenta excelente para criar materiais de 
apoio, particularmente infográficos. 
 

https://www.canva.com/pt_pt/   

 

Uma máquina do tempo interativa sobre as várias 
eras no planeta terra. Fascinante! 
 

https://media.hhmi.org/biointeractive/earthviewer_web/earth
viewer.html 
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 Vários vídeos relacionados com o Ambiente. 
 
 

https://ecoescolas.abae.pt/recursos/temas-eco-escolas/ 
 

 VERSÃO PORTUGUESA EM pdf: A tabela periódica 
em perigo: como a Globalização e as corporações 
estão a esgotar os elementos da Terra. 
 

https://www.euchems.eu/wp-
content/uploads/2018/10/PORTUGUESE-Periodic-Table-
Element-Scarcity.pdf 
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