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                              WEBSITES PARA PAIS E ALUNOS DE ESOL 
              (Favor escanear o Código QR para visualizar a lista completa de websites)* 

 

Recursos On-line Gratuitos para Iniciantes de Idioma Inglês (ELLs) 

Público-Alvo Website Descrição 

K - 8 
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 os alunos a desenvolver 
habilidades em matemática, leitura e alfabetização. 

K - 12 
Activities for ESL Students 

http://a4esl.org 

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

K - 2 
Learning Chocolate 

www.learningchocolate.com 

Aprenda vocabulário com imagens em cinco idiomas 
diferentes. 

K - 12 
Free Reading 

http://freereading.net 
Livros para os alunos lerem e lições que podem ser 
baixadas pelos pais. 

K - 2 
Literacy Center 

www.literacycenter.net 

A Literacy Center Education Network dedica-se à 
criação de atividades excelentes de educação infantil. O 
site contém jogos e atividades de alfabetização 
gratuitos. 

K - 12 
Colorin Colorado 

www.colorincolorado.org 

Colorín Colorado fornece informações, atividades e 
orientações para educadores e famílias de iniciantes de 
idioma inglês (ELLs) que falam espanhol.  

K - 12 
English Page 

www.englishpage.com 

Aprenda inglês através de tutoriais abrangentes em 
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. 

K - 12 
Teaching Books 

www.teachingbooks.net 

Teaching Books é um site fácil de usar que acrescenta 
uma dimensão multimídia à leitura de livros infantis e 
juvenis. Milhares de recursos sobre livros de ficção e 
não ficção usados no âmbito de K-12, sendo cada 
recurso selecionado para incentivar a integração de 
multimídia, autores e livros em atividades de leitura e 
biblioteca. 

K - 12 
Picture Dictionary 

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

3 - 12 
ESL Cyber Listening Lab 

www.esl-lab.com 

Gravações de conversas, com perguntas de 
acompanhamento, que podem ser usadas para audição 
diária para compreensão e prática. 

K - 12 
ESL Resource Center 

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

Este site fornece recursos por meio de links para 
gramática, leitura e escrita, vocabulário e expressões 
idiomáticas, ortografia, pronúncia e compreensão 
auditiva. Oferece também uma infinidade de outros 
links para jogos, aulas diárias de multimídia e sites 
relacionados para alunos de ESL. Há um link para 
recursos adicionais de ESL. 

K - 12 
Starship English 

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

1 - 8 
Fun English Games for ESL 

http://www.funenglishgames.com/activities.h
tml  

Uma ampla variedade de atividades gratuitas de ESL 
para crianças, e ideias divertidas de inglês para 
professores, que abordam leitura, escrita, 
compreensão auditiva, fala, gramática, conversação e 
muito mais. 

* Requer nº de identidade estudantil de Broward & senha 
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Público-Alvo Website Descrição 

Pais 
Bilingual/ESOL Department 

http://bilingual-esol.browardschools.com  

Website para pais bilíngues de alunos das Escolas 
Públicas do Condado de Broward. 

Pais 
Office of Academics 

http://www.browardschools.com 

(Clique em Academics na parte superior da página) 
As Escolas Públicas do Condado de Broward (BCPS) 
são o sexto maior distrito escolar do país e o segundo 
maior do estado da Flórida.  

Pais 
National Clearinghouse for English Language 

Acquisition 
https://ncela.ed.gov/ 

A NCELA coleta, coordena e oferece uma ampla gama 
de pesquisas e recursos em apoio a uma abordagem 
inclusiva de educação de alta qualidade para ELLs. 

Pais 
Florida Department of Education 

http://www.fldoe.org/ 

O Departamento de Educação serve como o único 
repositório de dados educacionais de distritos 
escolares, faculdades estaduais e comunitárias, 
universidades e instituições pós-secundárias 
independentes. 

Pais 
Center for Applied Linguistics 

http://www.cal.org 

O Centro de Linguística Aplicada é uma organização 
sem fins lucrativos que promove o acesso, a equidade 
e a compreensão mútua para pessoas de diversidade 
linguística e cultural ao redor do mundo. 

Pais Achieve the Core https://achievethecore.org/ 

Student Achievement Partners é uma organização sem 
fins lucrativos dedicada a melhorar o desempenho de 
alunos do ensino fundamental e médio por meio de 
medidas baseadas em evidências. 

Pais 
NYU Steinhardt 

https://steinhardt.nyu.edu/metrocenter/resources
/glossaries  

Glossários bilíngues em pelo menos 10 principais 
idiomas, divididos por matéria (Matemática, Ciências, 
Estudos Sociais) e por níveis de ensino. 

Pais 
InSync * 

https://www.browardschools.com/Page/38587   

O InSync fornece recursos para serem usados em sala 
de aula e em casa para apoiar o desempenho 
acadêmico de cada aluno. 

Pais 
Follett eBook * 

https://www.browardschools.com/Page/38633  
  

Follett é o maior fornecedor de materiais didáticos e 
soluções tecnológicas para bibliotecas, salas de aula, 
centros de aprendizado e escolas do pré-jardim à 12ª 
série. O Follett distribui livros, materiais de referência, 
recursos digitais, eBooks e materiais audiovisuais. 

App 
Duolingo 

http://www.duolingo.com 

Aplicativo gratuito de aprendizado de idiomas que 
integra fala, compreensão auditiva, leitura e escrita, 
além de conter fotos e áudio para garantir que o 
conteúdo seja compreensível. 

App 
Bitsboard 

http://bitsboard.com/ 

Lindas fotos com palavras do vocabulário em 
diferentes categorias. O Bitsboard contém jogos como 
Memória e Bingo, entre outros. 

App 
FlipGrid 

https://flipgrid.com/ 

O FlipGrid dá voz ao aluno e fomenta uma empatia 
global através do compartilhamento de processos de 
aprendizagem, histórias e perspectivas. 

App Chatterpix http://www.duckduckmoose.com/ 

Uma divertida ferramenta interativa usada para criar 
imagens animadas.  O aluno pode desenhar uma linha 
para criar uma boca e adicionar sua voz para dar vida 
ao personagem.  

App Skitch https://evernote.com/products/skitch 
Aplicativo de desenho que permite tirar uma foto ou 
captura de tela e escrever diretamente nela.  

App 
30 Hands 

http://30hands.com/ 

Aplicativo de contar histórias que permite ao aluno 
desenhar ou tirar fotos, narrar cada imagem e criar 
um vídeo com suas gravações.  

App 
Sock Puppets 

https://my.smithmicro.com/sock-puppets-
getting-started.html 

Aplicativo divertido e interativo que permite ao aluno 
criar vídeos dublados usando fantoches de meia.  O 
aluno pode colaborar para criar conversas 
sincronizadas com sua voz.  

App 
Shadow Puppet 

http://get-puppet.co/ 

Aplicativo de contar histórias digitais que permite ao 
aluno criar e narrar apresentações de slides. 

* Requer nº de identidade estudantil de Broward & senha 
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