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Recursos em espanhol  Recursos em português Recursos em inglês 

Escola Fundamental I 
(Jardim da Infância - 5 a série) 

Nível Secundário 
(6a - 12a série) 

Escola Fundamental I 
(Jardim da Infância - 5 a série) 

Nível Secundário 
(6a - 12a série) 

 
Todos os níveis 

Recursos de desenvolvimento de linguagem e construção de vocabulário: 

Biblioteca Digital ELEO no 
Departamento de Educação 
da Embaixada da Espanha 
nos EUA  depois vá ¨mi 
cuenta¨ no canto superior 
direito e depois "registrarse". 

Oh Noah! from PBS kids tem 
uma plataforma para 
desenvolver habilidades de 
vocabulário infantil em 
espanhol por meio de 
atividades, jogos e vídeos, 
juntamente com o 
personagem principal 
relacionado, Noah, que mora 

Quia Espanhol 

Conjuguemos 

Aprender Espanhol 

TodoClaro 

Señor Jordan: vídeos 

 

Vocabulary builders 
(Construtores de vocabulário) 
- Este site contém dois testes 
de 48 palavras; vocabulary 
builder 1, e  vocabulary 
builder 2. Combine a palavra 
em português com a palavra 
correspondente em inglês. 

Verbos - forma infinitiva  
- Este site contém uma lista de 
palavras com áudio e 
questionário. Pratique alguns 
dos verbos mais úteis da 
língua portuguesa! 
 
https://exercicios.brasilescola.

Link de recursos para o 
nível secundário 
 
 

i-Ready:   
Todos os alunos do jardim da Infância - 8a série têm 
acesso ao i-Ready. 
Além disso, o i-Ready lançou o i-Ready.com/AtHome 
para as famílias terem apoio no aprendizado em casa. 
No site você encontrará: 

● Recursos de impressão: os pacotes de 
atividades de matemática e leitura dos alunos 
e as resposta do pacote de matemática (Math 
and Reading Student Activity Packs e o Math 
Pack Answer Keys) estão disponíveis para 
cada série. 

● As famílias podem aprender como começar 
com seus filhos e obter dicas sobre como 
monitorar o progresso e apoiá-los. 

Os pais podem entrar em contato com o professor da 
sala de aula de seus filhos para obter informações de 
login. 

http://pbskids.org/noah/
https://www.quia.com/shared/spanish/
https://conjuguemos.com/activities/spanish/verb/1
https://aprenderespanol.org/verbos/ser-estar.html
https://www.todo-claro.com/e_index.php
https://www.senorjordan.com/los-videos/
https://www.digitaldialects.com/Brazil/vocabulary_builder1.htm
https://www.digitaldialects.com/Brazil/vocabulary_builder1.htm
https://www.digitaldialects.com/Brazil/vocabulary_builder2.htm
https://www.digitaldialects.com/Brazil/vocabulary_builder2.htm
https://www.digitaldialects.com/Brazil/Verbsinfinitive.htm
https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-gramatica
https://docs.google.com/document/d/1DmbC7-ty1sD-KCPytjwHcQuUPvrAP4bR2XO618jkVVc/edit
https://docs.google.com/document/d/1DmbC7-ty1sD-KCPytjwHcQuUPvrAP4bR2XO618jkVVc/edit
https://login.i-ready.com/login?redirect_url=%2Feducator%2Fdashboard%2Freading
http://www.i-ready.com/AtHome
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com sua avó. 

Rockalingua está atualmente 
oferecendo vários recursos 
online gratuitos, como 
músicas, jogos, planilhas, 
vídeos e um dicionário de 
imagens para ajudar os 
alunos a desenvolver e 
reforçar suas habilidades no 
idioma espanhol. 

 
 
 
 

 

uol.com.br/exercicios-
gramatica 
 
 
 Smile and Learn (Sorria e 
aprenda) 
 
Quintal da Cultura:  
  
Este show é sobre uma garota 
que ama ciência: Show Da 
Luna 
 
Canções infantis 
favoritas:  Palavra Cantada 
 
Este canal tem algumas 
músicas e atividades 
interessantes: https://www.you
tube.com/channel/UCYmBPm
f75v1mn-0_Cbm8mTQ) 
 
Narrando: Recontando os 
livros infantis brasileiros mais 
conhecidos 
Fafa conta 
 
Lendo/ouvindo histórias: 
O pequeno leitor 
 
Livros e jogos: 

 
Imagine Learning:   
Para alunos que estão aprendendo inglês e estudantes 
do Programa em dois idiomas (Dual Language) de 
espanhol e português no distrito com contas existentes, 
continue usando as contas Imagine Learning em casa 
em qualquer dispositivo com uma tela de 9" ou maior. 
Os pais podem entrar em contato com Jennifer 
LaBollita (jlabollita@framingham.k12.ma.us) ou Matt 
Tobin (matt.tobin@imaginelearning.com) para obter 
ajuda com o login. 
 
Type to Learn: 
Os alunos do jardim de infância até a 5ª série têm 
acesso a este programa que ajuda a desenvolver a 
proficiência no teclado. Os pais podem entrar em 
contato com o professor da sala de aula de seus filhos 
para obter informações de login.  
 
IXL: 
Todos os alunos da 5a a 8a série têm acesso à prática de 
habilidades científicas. 
Todos os alunos de 6a a 8a série têm acesso à prática de 
habilidades matemáticas. 
Se os alunos precisarem de ajuda ou se esquecerem das 
informações de login, envie um e-mail ao seu 
professor. 
 
Materiais criados por professores - o site no qual o 
distrito compra materiais liberou muito do seu 
conteúdo gratuitamente. 

https://rockalingua.com/
https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-gramatica
https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-gramatica
https://www.youtube.com/channel/UCYKeu41LiJOIoyEkStWqCLw
https://www.youtube.com/channel/UCtXVrEFdvdS5Gof7XWYw-CA
https://www.youtube.com/user/OShowDaLuna
https://www.youtube.com/user/OShowDaLuna
https://www.youtube.com/user/palavracantadatube
https://www.youtube.com/channel/UCYmBPmf75v1mn-0_Cbm8mTQ
https://www.youtube.com/channel/UCYmBPmf75v1mn-0_Cbm8mTQ
https://www.youtube.com/channel/UCYmBPmf75v1mn-0_Cbm8mTQ
https://www.youtube.com/channel/UC9fxSdFjcz5QWDEhYCk_k1w/playlists?view=50&sort=dd&shelf_id=2
http://www.opequenoleitor.com.br/
https://docs.google.com/document/d/1TmeonnlaRHfaYVeDDwPA8XYgovCdg3dthAfMb23byZ0view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1TmeonnlaRHfaYVeDDwPA8XYgovCdg3dthAfMb23byZ0view?usp=sharing
mailto:matt.tobin@imaginelearning.com
https://www.typetolearn.com/login/index.php?code=2D2HAS
https://www.ixl.com/signin/fram
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Escola Games 
 
Livros: https://www.brinqueb
ook.com.br/ 

https://www.euleioparaumacri
anca.com.br/ 
 
Atividades 
educacionais: http://espacodel
eitura.labedu.org.br/jogos/   
 
 
 
 

Quick Science labs 
K-6 Math and Reading weekly practice sheets 
Reader's theater (at home plays) 
 

Dicionário Online/Thesaurus  
Se você precisar procurar uma palavra, tente este 
recurso online. Inclui símbolos de pronúncia e 
pronúncia automática de palavras. 
 
Dave’s ESL Cafe - Você pode encontrar verbos frasais, 
questionários, uma dica do dia, etc. 
 
Linguistic Differences (Diferenças Linguísticas)  
Este site explica diferenças entre inglês e outros 
idiomas, incluindo informações sobre quais sons 
existem em inglês que não existem em outros idiomas, 
estruturas gramaticais difíceis para os alunos de inglês 
com diferentes idiomas nativos etc. 
 
http://elllps.squarespace.com/  Este site é da Purdue's 
School of Ed. Para proporcionar aos alunos 
identificados como aprendizes de inglês oportunidades 
para praticar suas habilidades de leitura, escrita, 
audição e fala. 
 
Flipgrid:  Flipgrid é uma plataforma de 
discussão em vídeo em que os professores 
postam perguntas e os alunos respondem em 
formato de vídeo. Os colegas de classe podem 
visualizar e responder aos vídeos uns dos 
outros, e o professor pode responder 
publicamente ou em particular a um aluno. 

http://www.escolagames.com.br/
https://www.brinquebook.com.br/
https://www.brinquebook.com.br/
https://www.euleioparaumacrianca.com.br/
https://www.euleioparaumacrianca.com.br/
http://espacodeleitura.labedu.org.br/jogos/
http://espacodeleitura.labedu.org.br/jogos/
https://www.teachercreatedmaterials.com/teachers/free-home-learning/?term=&resource_type=Science+Labs&utm_medium=email&utm_source=autopilot&utm_campaign=at-home-learning&utm_content=free+downloads&utm_term=science
https://www.teachercreatedmaterials.com/teachers/free-home-learning/?term=&resource_type=Practice+Sheets&utm_medium=email&utm_source=autopilot&utm_campaign=at-home-learning&utm_content=free+downloads&utm_term=180+days
https://www.teachercreatedmaterials.com/teachers/free-home-learning/?term=&resource_type=Readers+Theater&utm_medium=email&utm_source=autopilot&utm_campaign=at-home-learning&utm_content=free+downloads&utm_term=reader+theatre
http://dictionary.com/
https://www.eslcafe.com/resources/quizzes/
http://esl.fis.edu/grammar/langdiff/index.htm
http://clicks.memberclicks-mail.net/ls/click?upn=Q4kYtsgcVo9xwQMHMYoVKDsYRHLEpGA0HnKMpOMCg5s4S5WjvjsoEV7iDbICnUf4TJnyMT8072erXQ5-2BLlgcaeSuQiVFFuX7dRUc1dYeGpLDp1NE4Y-2B1BynlbO3CCmG0suT-2F2XgBvkfGcQLvZaPUUtDxL4DGviyD2yPSBkeEXO-2Fj6-2BAJ7sjCFZCfXXLK2e-2BMRIbFw-2BXILOcTzxWImp0iT1NN9GJT9syMUk8m8-2BIFM2Mhf8LCa-2FVzvkP0uBMh-2BjcPgPOUxFIhKQWEtgMskY171Ej6KClTpyZd9Hvxy8CweI7bha97pNqTjXM6bsZ32q7uao8lDzeVifdxVVUZLBHbBSIB2ReiX-2FKiu3fOm0yjZsGQSy6U4oodK8pHAzb-2Fh2yfreQAA-2Blkc3W7tNyFy3672gASdf9-2BuU2sEPKNgvwFZctR-2F7MREjKQvwR-2BzAUiiJ56R-2F1syPQG0EwF3OfPM3NWD5b4BMa1mzFmOTlylCClqcthMVO2LXdgO8rZAbQL8R3Pq6GATkRRAWNmT-2BynA20dFkO-2B7nEEo3hSDvrHVDV-2FRDpvlo96cQkByWP234hFn6enuFitV-2BxA2qLmDgMNaB-2BbvZhM6RIDC1IpZCGAv9yihJixm1ZpdewhbXxDmtd2toTMT-2FwgzCiWLmhz7ax6Mv-2FgNTR-2FabnkFolvGKjsfORfTwv8B2xB4Xw6t67JiBRsTAPIEu71_-2FWoRKqGQLdEUpsH3ZBmUPMw9WG-2FkJUyX21yunw2ePDoJP5yRpfM390KxYh6SXTU7YBe8uKBSw-2FaCPUzKqZ2eW1-2BpitkG7bzzIaSZqgzb221aDss8T3DfeJdxVioZlZdwq3IEE935Pgj5yNPYNqQxA3WX2jv4b8Ym42cIplxmLyINbyWyK-2BlsTmm47Ry2ERWiq1EUfWLpWE8Kwss-2FvkEtMBsdj2a5GJ8OFlm081cU8EQ1FB-2BjsFhrH1SGqHL06ee34h4Jo8KyYohHT38X55YLKvRyXxDIITRff-2FIYe-2BA-2B7YrTLWVkwLo-2F2BjSDJMMR9AOGJZARdhUgB0yj40g4-2FvUIDNXjV9hGmHWBCtCk-2FkO4og-3D
https://auth.flipgrid.com/educator?redirect_url=https%3A%2F%2Fadmin.flipgrid.com%2Fmanage%2Fgrids
http://www.flipgrid.com/
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Recursos e atividades de compreensão de leitura: 

 
The Spanish Experiment: (A 
experiência espanhola) - Este 
site contém aulas on-line 
gratuitas e histórias infantis. 
 
Viva ler COPEC contos 
infantis digitais. As crianças 
podem ler e ouvir histórias em 
espanhol, permitindo gravar a 
leitura de voz e compartilhá-la 
com o professor. É de graça. 
 
https://www.cuentosxcontar.c
om/:  Site de narração de 
histórias digital. 
 
 

 
EL MUNDO - Jornal 
online líder em informação 
em espanhol 
People em espanhol: 
http://www.peopleenespan
ol.com/pespanol/ 
 
Newsela Spanish 
 
Link de Recursos para 
alunos das séries 6 a 12 do 
Programa bilíngue Two-
Way  
 
 

 

 
https://www.euleioparaumacri
anca.com.br/livros/  Estes 
livros foram feitos 
profissionalmente e têm alguns 
recursos interativos que as 
crianças podem gostar. 
 
Para alunos bilíngues e no 
programa em dois idiomas (Dual 
Language) em português no 
distrito com contas existentes, 
continue usando a conta 
Elefante Letrado em casa em 
qualquer dispositivo com uma 
tela de 9” ou maior. Os pais 
podem entrar em contato com 
Jennifer LaBollita 
(jlabollita@framingham.k12.ma.
us). 
 
 
 
 

 

  

https://pbskids.org/ Jogos 
para o Jardim da Infância - 
2a série. 
 
Starfall.com  Instruções de 
leitura e jogos de leitura 
para alunos do Pré-K1. 
 
Online Story Time 
Preschool Activities and 
Crafts 
 
RazKids e Reading A-Z: 
Para alunos identificados 
com contas existentes, 
continue usando suas contas 
em casa em qualquer 
dispositivo. Os pais podem 
entrar em contato com o 
professor da sala de aula de 
seus filhos para obter 
informações de login. 

Newsela: 
Todos os alunos da 6a a 
8a série têm acesso à 
ampla gama de artigos 
disponíveis em todas as 
matérias. 
Se os alunos precisarem 
de ajuda ou se 
esquecerem das 
informações de login, 
envie um e-mail ao seu 
professor. 

 

 

https://www.thespanishexperiment.com/
https://www.vivaleercuentosdigitales.cl/
https://www.vivaleercuentosdigitales.cl/
https://www.cuentosxcontar.com/
https://www.cuentosxcontar.com/
https://www.elmundo.es/
https://www.elmundo.es/
https://www.elmundo.es/
http://www.peopleenespanol.com/pespanol/
http://www.peopleenespanol.com/pespanol/
https://newsela.com/rules/spanish?grade_levels=6.0%2C7.0%2C8.0%2C9.0%2C10.0%2C11.0%2C12.0
https://www.framingham.k12.ma.us/Page/8754
https://www.framingham.k12.ma.us/Page/8754
https://www.framingham.k12.ma.us/Page/8754
https://www.framingham.k12.ma.us/Page/8754
https://www.euleioparaumacrianca.com.br/livros/
https://www.euleioparaumacrianca.com.br/livros/
https://pbskids.org/
http://www.starfall.com/
http://www.first-school.ws/theme/onlinestory.htm
http://www.first-school.ws/theme/onlinestory.htm
http://www.first-school.ws/theme/onlinestory.htm
https://www.raz-kids.com/
https://www.readinga-z.com/
https://newsela.com/signin?next=https://learn.newsela.com/item/resource/2019-implementation-guide-resource
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Recursos adicionais de desenvolvimento de idiomas 

Apresentação do Conselho Consultivo das Famílias do Programa em dois idiomas (Dual Language): Recursos e Dicas 

 
 
Translations are provided by FPS. Translators are not responsible for the content of the document. MAIE - 12/5/2020 PORTUGUESE 

 
 

Recursos multilíngues 

  
 Unite for Literacy: Early Learning eBooks: Mais de 100 ebooks originais cuidadosamente criados para conectar com crianças pequenas e suas famílias. Os livros são escritos 

em inglês e espanhol e incluem narração em áudio em 43 idiomas. 
  
 Global Storybooks Portal:  Leia, faça o download, alterne e ouça uma grande variedade de histórias ilustradas de todo o mundo. 

 
 Worldstories:  Uma coleção crescente de contos, incluindo contos tradicionais recontados e novos contos de todo o mundo. As histórias podem ser lidas ou ouvidas on-line ou 

baixadas. 
  
 International Children's Online Library: Uma biblioteca de pesquisa de livros infantis digitais em mais de 50 idiomas. 

https://docs.google.com/presentation/d/1jjkJwbk_zNGvmD-vyzYCGct7h9yAG_jK/edit#slide=id.p1
http://uniteforliteracy.com/?event=11
https://globalstorybooks.net/
http://worldstories.org.uk/?fbclid=IwAR1GFoYchkRj4DuCkEH2ID0SJXzCaZvLLd3nm-UAV_I0cjhv8yldIi2Q3Fg
http://en.childrenslibrary.org/

