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      WEBSITES PARA ALUNOS/PROFESSORES DE ESOL 

 
eSchool News:  Os Melhores Aplicativos para Iniciantes de Idioma Inglês: 
 
Bitsboard 
http://bitsboard.com/ 

Eleito o melhor aplicativo educacional do ano! Lindas fotos com palavras de 
vocabulário em várias categorias, e permite aos alunos gravar suas vozes. Contém jogos 
como Memória e Bingo, entre outros. 

Starfall  
http://www.starfall.com/ 
 

Um website para iniciantes de idioma inglês, do pré-escolar à 3ª série, bem como para 
crianças pequenas cuja língua materna é o inglês. 

Duolingo 
https://www.duolingo.com/ 
 

Aplicativo gratuito de aprendizado de idiomas que integra a fala, a escuta, a leitura e a 
escrita, e contém fotos e áudio para assegurar que o conteúdo seja compreensível. Os 
professores podem criar contas de turma, tarefas e desafios motivadores. 

Brainpop ESL 
https://esl.brainpop.com/ 
 

A versão gratuita do aplicativo e website inclui 18 lições envolventes que incluem vídeo, 
“ouça e diga”, palavras de vocabulário, cartões didáticos, uma lição de gramática e um 
teste. 

Keba! English for Kids Aplicativo para iPhone ou iPad. Três categorias de lições: animais, crianças, e frutas e 
verduras. Em cada uma dessas categorias existem várias subcategorias de lições que 
integram áudio, animação e fotos. 

Symbaloo (ESL) 
http://www.symbaloo.com/ 
 

Permite que os usuários criem webmixes personalizados (coletâneas gráficas de links), ou 
pesquisem webmixes de outras pessoas, que sejam relacionados a um conteúdo específico. 

Dave’s ESL Café 
http://www.eslcafe.com/ 
 

Fonte popular de informações, compartilhamento de ideias, lições, testes, jogos e links para 
outros sites de ESL desde 1995. 
 

 

http://bitsboard.com/
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Departamento ESOL para Pais 
Um website para pais bilíngues de alunos das Escolas Públicas do Condado de Broward. 
www.browardesolparents.com 
 

Every Language Learner 
http://www.everylanguagelearner.com/ 
 

Escritório de Programas Acadêmicos das Escolas Públicas do Condado de Broward 
http://www.browardschools.com/departments/Academics 
 

National Clearinghouse for English Language Acquisition and Language Instruction Educational Programs 
http://www.ncela.us/ 
 

Departamento de Educação da Flórida – Força-Tarefa do Comissário sobre Educação de Holocausto 
http://www.fldoe.org/policy/task-forces-committees-commissions/task-force-on-holocaust-edu 

 

Departamento de Educação da Flórida – Força-Tarefa do Comissário sobre História Afro-Americana 
http://afroamfl.org/ 
 

Center for Applied Linguistics 
http://www.cal.org 
 

Defining the Core 
http://www.definingthecore.com/  
 

 
  

http://www.browardesolparents.com/
http://www.everylanguagelearner.com/
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Recursos Online Gratuitos para Iniciantes de Idioma Inglês (ELLs) 
 

Público-Alvo Website Descrição 

Professores 
 

Every Language Learner 
www.everylanguagelearner.com 

Every Language Learner é um recurso online para 
educadores, que oferece materiais didáticos e jogos 
exclusivamente para professores de educação infantil e 
adultos que estão aprendendo o idioma! Every Language 
Learner fornece rapidamente aos professores dicas de 
ensino e materiais didáticos baseados em pesquisa.  

K – 8ª 
Funbrain 

http://www.funbrain.com 

O Funbrain, criado para crianças do pré-escolar à 8ª 
série, oferece mais de 100 jogos divertidos e interativos 
que ajudam a desenvolver habilidades em matemática, 
leitura e alfabetização. 

Professores 
Everything ESL 

www.everythingesl.net 
 

Planos de aula, sugestões para ensinar ELLs, temas em 
destaque e links para outros websites. 

Professores e Alunos 
Atividades para Alunos de ESL 

http://a4esl.org 
 

Milhares de questionários, testes, exercícios e quebra-
cabeças para ajudar a aprender inglês como segundo 
idioma. Mais de 50 idiomas representados. 

Professores 
Everything ESL: The K-12 ESL Resource 

www.everythingesl.net  

Dicas úteis, temas em destaque, planos de aula, links e 
grupos de debate de professores.  

Professores de K-2ª, Pais e 
Alunos 

Learning Chocolate 
www.learningchocolate.com 

 

Aprenda o vocabulário utilizando imagens em cinco 
idiomas diferentes. 

Alunos e Professores do 
Ensino Fundamental 

Cookie 
www.cookie.com 

 

Oferece jogos de aprendizagem gratuitos, concebidos por 
educadores e especialistas em crianças. Pesquisável por 
faixa etária ou assunto. Também oferece acesso a vídeos 
e prática de leitura para leitores iniciantes. 

Professores, Pais e Alunos 
Free Reading 

http://freereading.net 
 

Lições disponíveis para download, para pais e 
professores. Livros disponíveis para leitura. 

Professores de K-2ª, Pais e 
Alunos 

ESL-Kids 
www.esl-kids.com 

Materiais educativos de ESL, incluindo cartões didáticos, 
planilhas, jogos de sala de aula e letras de canções 

http://www.everylanguagelearner.com/
http://www.funbrain.com/
http://www.everythingesl.net/
http://a4esl.org/
http://www.everythingesl.net/
http://www.learningchocolate.com/
http://www.cookie.com/
http://freereading.net/
http://www.esl-kids.com/
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 infantis. Um ótimo recurso para professores de alunos de 
ESL. 

Para Todos 
Itools 

www.Itools.com 
 

Múltiplos recursos de mídia e internet para uma 
variedade de projetos. Muitos links para motores de 
busca na Internet. 

 
Professores de K-2ª, Pais e 

Alunos 

Literacy Center 
www.literacycenter.net 

A Literacy Center Education Network dedica-se à 
concepção de atividades de educação excepcional para 
crianças pequenas. O site contém jogos e atividades de 
alfabetização gratuitos. 

Para Todos 
Good Character 

www.goodcharacter.org 
 

Website para todos os educadores que trabalham com 
alunos no desenvolvimento de caráter. 

 
Para Todos 

Colorin Colorado 
www.colorincolorado.org 

Colorín Colorado é um serviço gratuito baseado na web 
que fornece informações, atividades e conselhos para 
educadores e famílias de iniciantes de idioma inglês 
(ELLs), cujo idioma materno é o espanhol.  

Para Todos 

 
English Page 

www.englishpage.com 
 

Aprenda inglês através de tutoriais detalhados de inglês, 
com dezenas de exercícios interativos. O site inclui aulas 
semanais, desenvolvimento de vocabulário, artigos, mini 
tutoriais, sala de leitura, jogos e fóruns de estudantes. 

 
Alunos de 

3ª-12ª 

Free Rice 
www.freerice.com 

Free Rice é um site sem fins lucrativos que é de 
propriedade e apoia o United Nations World Food 
Program.  Fornece instrução gratuita para todos e ajuda a 
acabar com a fome no mundo.  

Professores 
Sites para Professores 

www.sites4teachers.com 
 

Links para muitos sites para professores. 

Professores e Alunos de 
K-12ª 

Teaching Books 
www.teachingbooks.net 

 

Teaching Books é um site fácil de usar que acrescenta 
uma dimensão multimídia à experiência de leitura de 
livros para crianças e jovens adultos. Milhares de 
recursos sobre livros de ficção e não ficção usados no 
âmbito de K-12, com todos os recursos selecionados para 
incentivar a integração de multimídia, autores e livros em 
atividades de leitura e biblioteca. 

Para Todos 
Picture Dictionary 

www.pdictionary.com 
Um dicionário on-line de imagens, com palavras e 
imagens em cinco idiomas. 

http://www.itools.com/
http://www.literacycenter.net/
http://www.goodcharacter.org/
http://www.colorincolorado.org/
http://www.englishpage.com/
http://www.freerice.com/
https://www.wfp.org/?utm_source=freerice.com&utm_medium=link_subpage&utm_campaign=fr_about_page
https://www.wfp.org/?utm_source=freerice.com&utm_medium=link_subpage&utm_campaign=fr_about_page
http://www.sites4teachers.com/
http://www.teachingbooks.net/
http://www.pdictionary.com/
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Professores e Alunos de 
3ª-12ª série 

 
ESL Cyber Listening Lab 

www.esl-lab.com 

Conversas gravadas com perguntas de seguimento que 
podem ser usadas para escuta diária para compreensão e 
prática. 

Professores e Alunos de 
K-5ª série 

ABCYA.com 
www.abcya.com 

 

Jogos e atividades educativos e gratuitos, criados por 
professores. Atividades de matemática e letras e artes ao 
nível de ensino. 

Para Todos 
ESL Resource Center 

http://eslus.com/LESSONS/resource.htm  

Este site fornece recursos através de links para 
gramática, leitura e escrita, vocabulário e expressões 
idiomáticas, ortografia, pronúncia e escuta, e tem uma 
infinidade de outros links para jogos, aulas diárias de 
multimídia e sites associados para alunos de ESL. Há um 
link para recursos adicionais de ESL. 

Professores, Alunos e Pais 
Starship English 

www.bbc.co.uk/schools/starship/english  
Jogos gratuitos de inglês e matemática para ELLs. 

Professores de ESOL 
Documentos de ESL para Imprimir 

http://www.eslprintables.com/  

Este é o site onde os professores de língua inglesa trocam 
recursos: planilhas, planos de aula, atividades, etc.  A 
coleção aumenta a cada dia com a ajuda de muitos 
professores. 

Alunos de 2 a 6 anos de 
idade 

ABC Mouse 
https://www.abcmouse.com/  

Este é um site abrangente de aprendizado infantil. É 
gratuito para as escolas públicas. Repleto de longas horas 
de aprendizagem divertida: viagens de campo virtuais, 
músicas, histórias, atividades de quadro branco, currículo 
passo a passo, acompanhamento do progresso da criança, 
centenas de horas de aprendizado e diversão. 
 

Para Todos 
Many Things 

http://www.manythings.org/  
 

Este site é para alunos de ESOL. Há questionários, jogos 
de palavras, quebra-cabeças de palavras, provérbios, 
gírias, anagramas, um gerador de frases aleatórias e 
outras atividades de aprendizagem de idioma assistida 
por computador.  
 

Alunos da 1ª à 8ª série 
 

Fun English Games for ESL 
http://www.funenglishgames.com/activities.html  

 

Uma ampla gama de atividades gratuitas de ESL para 
crianças, e ideias divertidas em inglês para professores, 
que abordam a leitura, escrita, escuta, fala, gramática, 

http://www.esl-lab.com/
http://www.abcya.com/
http://eslus.com/LESSONS/resource.htm
http://www.bbc.co.uk/schools/starship/english
http://www.eslprintables.com/
https://www.abcmouse.com/
http://www.manythings.org/
http://www.funenglishgames.com/activities.html
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conversação e muito mais. 
 

Para Todos 
Learner’s Dictionary 

http://www.learnersdictionary.com/  

O Learner’s Dictionary é um recurso gratuito concebido 
especialmente para alunos e professores de ESL e EFL. 
Além do acesso ao dicionário completo de inglês 
avançado da Merriam-Webster (Advanced Learner’s 
English Dictionary), o site oferece a Palavra do Dia para o 
Iniciante (Learner’s Word of the Day), exercícios de 
linguagem, pronúncias em áudio, o blog interativo Ask the 
Editors e o dicionário de iniciante (My Learner’s 
Dictionary), uma forma dos usuários criarem suas 
próprias listas personalizadas de palavras. O aplicativo 
gratuito Learner’s Dictionary está disponível para o 
iPhone e iPad. Ele inclui a busca por voz, alimentada pela 
tecnologia de reconhecimento de voz do Nuance's 
Dragon, que permite que os usuários busquem uma 
palavra simplesmente falando no telefone, além de mais 
de 100.000 palavras e frases do dicionário de inglês 
avançado da Merriam-Webster, e 22.000 expressões 
idiomáticas e frases comumente usadas. Há também 
exemplos de uso, favoritos e buscas recentes. 

Professores 
WIDA Store 

https://www.wceps.org/Store/WIDA 
 

 
Publicações e materiais de treinamento sobre os novos 
padrões da WIDA. 
 

Professores 
Melhores Sites para Ensino e Aprendizagem 

http://www.ala.org/aasl/standards/best/websites 

 
Sites com materiais de nível acadêmico avançado, 
ferramentas e recursos de valor excepcional para ensino 
e aprendizado baseados em prática. 

 

SALA 

Departamento de Realização Acadêmica através 
da Aquisição de Idiomas 

http://www.fldoe.org/academics/eng-language-
learners 

 

 
Auxilia escolas e distritos no apoio a Iniciantes de Idioma 
Inglês da Flórida (ELLs) 

 

 

http://www.learnersdictionary.com/
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