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Uma ferramenta a mais no processo de aprendizagem com tecnologias educacionais dentro da sala de aula... 

 

 

 
 
 
 
 

Língua Portuguesa 
 

 

DISCIPLINA CONTEÚDOS SUGESTÕES DE SITES 

Língua Portuguesa   Leitura, 
 

  Oralidade, 
 

   Produção escrita 
 

   Análise linguística 

Contos 

http://www.qdivertido.com.br/contos.php 

Biografia e Autobiografia: 

http://educarparacrescer.abril.com.br/leitura/8-biografias-brasileiras- 

738952.shtml 
 

www.ludotech.eu/jogos-por-assunto/ 

www.colegioevangelicojaragua.pbworks.com/ 

www.profmarinalda.blogspot.com/ 

www.espacoeducar-liza.blogspot.com 

http://www.qdivertido.com.br/contos.php
http://educarparacrescer.abril.com.br/leitura/8-biografias-brasileiras-738952.shtml
http://educarparacrescer.abril.com.br/leitura/8-biografias-brasileiras-738952.shtml
http://www.ludotech.eu/jogos-por-assunto/
http://www.colegioevangelicojaragua.pbworks.com/
http://www.profmarinalda.blogspot.com/
http://www.espacoeducar-liza.blogspot.com/
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  Fábulas: 

 

www.escritaemacao.blogspot.com.br/2012/06/confabulando-suge s tã o -

de- atividades 
 

www.educarparacrescer.abril.com.br/jogo-das-palavras 

    Leitura e Interpretação de Texto:    

       

   Atividade de Português 
 

   Literatura infantil em Português 
 

 

    Uso do dicionário online 
 

 
 
 
 

    Jogo da Ortografia 
 

   Leitura e Escrita de Palavras Segundo 

as Regras da Nova Ortografia da Língua 

Portuguesa. 

http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/PesquisaObraForm.jsp 

http://licaonaweb.50webs.com/atividades/portugues.html 

 

http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugue 

s-portugues&palavra=cora%E7%E3o 

http://www.dicionariodoaurelio.com/ 
 
 

 
http://www.sol.eti.br/a/portugues/ 

 
 

 
http://www.imagem.eti.br/jogo-da-ortografia/ 
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                    Bruxa dos acentos 
 
 

                           Jogo da acentuação 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            Jogos de Língua Portuguesa 
 

 
 
 
 
 

Terminações am/ão em verbos e 

terminações- am/ão em verbos na 3ª 

pessoa do plural 
 

  Gêneros textuais. (Definição) Descrição: 

Apresentação “Gêneros Textuais; 

Definição e funcionalidade”. 

 

http://www.escolagames.com.br/jogos/bruxaDosAcentos/ 
 

 
 
 

http://educarparacrescer.abril.com.br/jogo-das-palavras/index.shtml 

http://www.sol.eti.br/b/palavras-paroxitonas/juntar-silabas-palavras- 

paroxitonas.php 
 

http://rachacuca.com.br/quiz/40014/exercicios-de-regras-de-acentuacao- 

grafica-i/ 
 

http://guida.querido.net/jogos/ 

http://www.soportugues.com.br/secoes/jogos.php 

http://educarparacrescer.abril.com.br/jogo-das-palavras/index.shtml 

 
 
 

http://sbsuelibofete71.blogspot.com.br/2011/08/terminacoes-am-ao-em- 

verbos.html 

 
http://www.slideshare.net/luciane239/generos-textuais-presentation

http://www.escolagames.com.br/jogos/bruxaDosAcentos/
http://educarparacrescer.abril.com.br/jogo-das-palavras/index.shtml
http://www.sol.eti.br/b/palavras-paroxitonas/juntar-silabas-palavras-paroxitonas.php
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http://rachacuca.com.br/quiz/40014/exercicios-de-regras-de-acentuacao-grafica-i/
http://guida.querido.net/jogos/
http://www.soportugues.com.br/secoes/jogos.php
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   Gêneros Textuais 
 

   Mensagens – Poesia – Músicas – Culinária 

- Fotos – Frases – Humor 

 
 
 

http://www.meu.cantinho.nom.br/ 

http://www.qdivertido.com.br/contos.php 

http://www.qdivertido.com.br/charadas.php 

http://www.grimmstories.com/pt/grimm_contos/index 

http://www.poesiaspoemaseversos.com.br/ 

http://www.contandohistoria.com/fabulas.htm 

http://www.aticaeducacional.com.br/htdocs/secoes/ficha_list.aspx?lit=infant 

il 
 

http://www.coladaweb.com/portugues/textos-do-cotidiano 

    Gênero Bilhete (Sugestão de aula) http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=18871 
 

Descrição: Esta aula tem como objetivo que o aluno reconheça e produza 

texto neste gênero. 
 

http://thays-educar.blogspot.com.br/2010/06/trabalhando-com-bilhetes.html 
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                   Bilhete 
 
 
 

                    Definição de e-mail 
 

Descrição: Através deste site o aluno poderá 

conhecer a definição e a história do correio 

eletrônico. 

 

Descrição: Blog mostra como educar, trabalhando com bilhete. 
 

 
 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/E-mail

http://pt.wikipedia.org/wiki/E-mail
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Matemática 
 

 

EIXOS CONTEÚDOS SUGESTÕES DE SITES 

Números e operações 
 

Números decimais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Geometria 

    Sistema de numeração 
 
 
 
 

    Operações 
 
 
 
 

    Charadas Matemáticas: Soma 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

    Tabuadas 

www.estudamos.com.br 

www.estudamos.com.br 

 

http://www.estudamos.com.br/jogos_da_matematica/charada_de_matematica_ad 

icao_2.php 
 
 
 
 
 
 

www.estudamos.com.br 
 

http://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id=271 

http://www.estudamos.com.br/tabuada/ 

http://www.estudamos.com.br/
http://www.estudamos.com.br/
http://www.estudamos.com.br/jogos_da_matematica/charada_de_matematica_adicao_2.php
http://www.estudamos.com.br/jogos_da_matematica/charada_de_matematica_adicao_2.php
http://www.estudamos.com.br/
http://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id=271
http://www.estudamos.com.br/tabuada/
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Medidas 

http://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id=271 
 

http://www.estudamos.com.br/jogos_da_matematica/jogo_da_tabuada_multi 

plicacao_adicao_9.php 

http://www.escolagames.com.br/jogos/tabuadaDino/
 

 

                                                      Jogo da tabuada com multiplicação e   

                                                    adição 
 
 
 
 
 

 

                                                      Atividades com frações 
 

                                                      Retas 
 

                                                      Escala 
 

                                                      Medidas 

 
                                                      Atividades com gráficos 

http://www.estudamos.com.br/jogos_da_matematica/index.php 
 
 

 

http://www.estudamos.com.br/jogos_da_matematica/index.php 
 

 
 
 

http://www.estudamos.com.br/fracao/ 

www.estudamos.com.br 

www.estudamos.com.br 

www.estudamos.com.br 

 

http://www.estudamos.com.br/graficos/graficos_de_coluna_exercicios_on_line.php 
 
http://www.estudamos.com.br/fracao/

http://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id=271
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Ciências 
 

 

DISCIPLINA CONTEÚDOS SUGESTÕES DE SITES 

Ciências     O corpo humano - externo 
 

 
 
 
 
 
 

    O esqueleto humano 
 
 
 
 

     O esqueleto humano2 
 

 
 
 
 
 
 

     O corpo humano - órgãos internos 

http://www.escolagames.com.br/jogos/corpoHumano/corpoHumano_portugues 

_0001.swf 

http://www.junior.te.pt/Final/Bairro/SwfC/jogos/legOssos.swf 

 

http://www.cascavel.pr.gov.br/arquivos/semed/jogos_para_%20site/esqueleto.s 

wf 
 

 
 

http://www.colgate.com.br/PDP/MundodaCrianca/BR/Images/jogos/corpo_hu 

mano.swf 
 
 
 

http://www.atividadeseducativas.com.br/atividades/1247_corpo-partes.swf 

http://www.escolagames.com.br/jogos/corpoHumano/corpoHumano_portugues_0001.swf
http://www.escolagames.com.br/jogos/corpoHumano/corpoHumano_portugues_0001.swf
http://www.junior.te.pt/Final/Bairro/SwfC/jogos/legOssos.swf
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http://www.colgate.com.br/PDP/MundodaCrianca/BR/Images/jogos/corpo_humano.swf
http://www.colgate.com.br/PDP/MundodaCrianca/BR/Images/jogos/corpo_humano.swf
http://www.colgate.com.br/PDP/MundodaCrianca/BR/Images/jogos/corpo_humano.swf
http://www.atividadeseducativas.com.br/atividades/1247_corpo-partes.swf
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      O corpo humano - órgãos internos2 

 
 
 
 

    O corpo humano - órgãos internos3 
 
 
 
 

    O corpo humano - leitura e pesquisa 
 

Conteúdos relacionados a ciências, além de o 

corpo humano ver site. 

http://www.sitedegames.com//jogandoagora/online/3ed9c1eff63bd644b020f0c 

053670e48.swf 

http://www.sobiologia.com.br/conteudos/Corpo/corpohumano.php 

     Montar o corpo humano 
 
 
 
 

    Células 
 
 
 
 

    Tecidos 

http://www.smartkids.com.br/conteudo/jogos-educativos/corpo- 

humano/corpo-humano.swf 
 

 
 
 

www.omelhordabiologia.blogspot.com,br 

www.sobiologia.com.br 
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                       Órgãos dos sentidos 
 
 
 
 

                       A máquina dos sentidos 

 

www.portaldoprofessor.mec.gov.br 
 

http://www.prof2000.pt/users/rosaritos/testes/%C3%93rg%C3%A3osDosSentid 

os.htm 
 

http://discoverykidsbrasil.uol.com.br/jogos/a-maquina-dos-sentidos/
 

www.bancodeatividades.blogspot.com.br 

                       Sistema digestório Sugestão de livro e atividades referente ao texto: células, tecidos e órgãos 

janainaspolidorio.com 
 

www.sobiologia.com.br/conteudos/histologia/epitelio17.php
 

www.sobiologia.com.br/conteudos/histologia/epitelio27.php 
 

www.sobiologia.com.br/conteudos/histologia/epitelio21.php 
 

http://pt.slideshare.net/atividadesempic/fases-da-vida-humana 
 

www.portaldoprofessor,mec.br 

www.roseartseducar.blogspot.com.br

http://www.portaldoprofessor.mec.gov.br/
http://www.prof2000.pt/users/rosaritos/testes/Ã
http://www.prof2000.pt/users/rosaritos/testes/Ã
http://www.prof2000.pt/users/rosaritos/testes/Ã
http://discoverykidsbrasil.uol.com.br/jogos/a-maquina-dos-sentidos/
http://www.bancodeatividades.blogspot.com.br/
http://www.sobiologia.com.br/conteudos/histologia/epitelio27.php
http://www.sobiologia.com.br/conteudos/histologia/epitelio27.php
http://www.sobiologia.com.br/conteudos/histologia/epitelio27.php
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   Sistema respiratório 

 

www.infoescola.com/biologia/sistemarespiratorio
 

www.todamateria.com.br/sistema-respiratorio 
 

www.youtube.com.br  (sistema respiratorio) 
 

www.escolakids.com 
 
 
 

                          Sistema circulatório 
 
 
 
 

                          Atividades sistema reprodutor 

www.brasilescola.com 
 
 
 
 

http://www.aticaeducacional.com.br/htdocs/atividades/atividades.aspx
 

http://escolinhadahora.blogspot.com.br/2011/10/atividades-sistema- 

reprodutor.html 
 

http://sexto-efe.blogspot.com.br/2008/02/sistema-reprodutor-do-homem-

http://www.infoescola.com/biologia/sistemarespiratorio
http://www.todamateria.com.br/sistema-respiratorio
http://www.youtube.com.br/
http://www.escolakids.com/
http://www.brasilescola.com/
http://www.aticaeducacional.com.br/htdocs/atividades/atividades.aspx
http://escolinhadahora.blogspot.com.br/2011/10/atividades-sistema-reprodutor.html
http://escolinhadahora.blogspot.com.br/2011/10/atividades-sistema-reprodutor.html
http://sexto-efe.blogspot.com.br/2008/02/sistema-reprodutor-do-homem-e-da-mulher.html
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e-da-mulher.html 
 

http://pt.slideshare.net/mcatarro/sistema-reprodutor-humano-12072216 

http://www.sobiologia.com.br/conteudos/Biologia/index2.php 

http://pt.slideshare.net/clvr/transmisso-da-vida-1?related=1 

  
 
 

   Sistema excretor 
 

 
 
 
 
 
 

   Sistema Endócrino 
 

 
 
 
 
 
 

   Tecido conjuntivo ósseo 

http://www.aticaeducacional.com.br/htdocs/atividades/sist_uri/ 
 

http://tiodosjogos.com.br/jogo/?id=8587 
 
http://rachacuca.com.br/quiz/17875/sistema-urinario-i/ 

 
 

 

http://www.sobiologia.com.br/conteudos/Corpo/sistemaendocrino.php 

http://www.sobiologia.com.br/conteudos/Histologia/epitelio17.php 

http://www.sobiologia.com.br/conteudos/Histologia/epitelio27.php 

 

 
 

http://www.sobiologia.com.br/conteudos/Histologia/epitelio21.php 
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                      Tecido nervoso 
 

                          Tecidos musculares 
 
                           

                          Fases da vida 
 
 

 
                          Reprodução Humana 

 

http://www.sobiologia.com.br/conteudos/Histologia/epitelio27.php 

 

http://pt.slideshare.net/atividadesempic/fases-da-vida-humana 

 

http://www.youtube.com/watch?v=cnr80bUINj0 

 

 

http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0CD0QtwIwCA&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DlqeVYeSCp2I&ei=op0RVOnEG8zjsASo3IKgAw&usg=AFQjCNFwTCxmYXmn8NcuzDFSz1CMtnZ7PQ&bvm=bv.74894050,d.cWc
http://www.sobiologia.com.br/conteudos/Histologia/epitelio27.php
http://pt.slideshare.net/atividadesempic/fases-da-vida-humana
http://www.youtube.com/watch?v=cnr80bUINj0
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    História 
 

 

EIXOS CONTEÚDOS SUGESTÕES DE SITES 

Construindo Identidade: 

Criança paranaense 

    Historia do Paraná 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Lendas e Contos do Paraná 

http://pt.slideshare.net/soradinda_59/parana-2?related=1 
 

http://www.turismo.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo= 

87 

http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/dtbs/parana/curitiba.pdf 

http://pt.slideshare.net/aroudus/resumo-de-histria-do-parana 

http://www.sjose.com.br/download/helio/Historia do Parana.ppt 

http://www.falaturista.com.br/blog/comidas-tipicas-do-parana/ 

 

 
 

http://www.cidadao.pr.gov.br/arquivos/File/parana/livro_lendas.pdf 

http://pt.slideshare.net/soradinda_59/parana-2?related=1
http://www.turismo.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=87
http://www.turismo.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=87
http://www.turismo.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=87
http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/dtbs/parana/curitiba.pdf
http://pt.slideshare.net/aroudus/resumo-de-histria-do-parana
http://www.sjose.com.br/download/helio/Historia%20do%20Parana.ppt
http://www.falaturista.com.br/blog/comidas-tipicas-do-parana/
http://www.cidadao.pr.gov.br/arquivos/File/parana/livro_lendas.pdf
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Povoamento e construção da 

identidade do Paraná 

    Tratado de Tordesilhas: 
 

    Capitanias Hereditárias: 
 

     Entradas e Bandeiras: 
 

     Diversidade Cultural 

http://www.brasilescola.com/historiab/tratado-de-tordesilhas.htm 

http://www.brasilescola.com/brasil/etnias-populacao-parana.htm 

http://pt.slideshare.net/SimonePBaldissera/histria-do-paran-10041855 

Trabalho e exploração no 

Paraná 

     Ciclos de Produção http://pt.slideshare.net/acenpp/histria-do-paran?related=1 

       Histórico da Erva Mate http://www.museuparanaense.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?c 

onteudo=62 
 

http://ambientegeografia.blogspot.com.br/p/o-ciclo-da-erva-mate-no- 

parana.html 
 

http://www.infoescola.com/plantas/erva-mate/ 

Imagens de ci c lo d a  erv a  m a te n o  p ar 

aná  

http://robertobondarik.blogspot.com.br/2007/07/erva-mate-na-economia- 
do-paran.html 
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http://www.brasilescola.com/historiab/tratado-de-tordesilhas.htm
http://www.brasilescola.com/brasil/etnias-populacao-parana.htm
http://pt.slideshare.net/SimonePBaldissera/histria-do-paran-10041855
http://pt.slideshare.net/acenpp/histria-do-paran?related=1
http://www.museuparanaense.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=62
http://www.museuparanaense.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=62
http://ambientegeografia.blogspot.com.br/p/o-ciclo-da-erva-mate-no-parana.html
http://ambientegeografia.blogspot.com.br/p/o-ciclo-da-erva-mate-no-parana.html
http://www.infoescola.com/plantas/erva-mate/
https://www.google.com.br/search?q=ciclo+da+erva+mate+no+paranÃ¡&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=Rj0PVNvUCMqwggSUg4LYBg&ved=0CCMQsAQ&biw=1581&bih=685
https://www.google.com.br/search?q=ciclo+da+erva+mate+no+paranÃ¡&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=Rj0PVNvUCMqwggSUg4LYBg&ved=0CCMQsAQ&biw=1581&bih=685
https://www.google.com.br/search?q=ciclo+da+erva+mate+no+paranÃ¡&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=Rj0PVNvUCMqwggSUg4LYBg&ved=0CCMQsAQ&biw=1581&bih=685
http://robertobondarik.blogspot.com.br/2007/07/erva-mate-na-economia-do-paran.html
http://robertobondarik.blogspot.com.br/2007/07/erva-mate-na-economia-do-paran.html
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      Tropeirismo http://pt.slideshare.net/DagobertoMebius/ciclo-tropeiro-e-indaiatuba-1 

http://www.imagem.eti.br/indica.html 

http://www.rotadostropeiros.com.br/ 

https://www.google.com.br/search?q=tropeirismo+no+paraná&sa=X&biw=15 

81&bih=685&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ei=qD0PVO_1D8- 

WgwS00YHIDQ&ved=0CBwQsAQ 
 

Imagens de trop e iri s mo  n o  p ar aná  

As lutas e resistências à 

exploração 
     Movimentos Indígenas e Afrodescendentes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guerra do contestado 

http://www.nides.ufrj.br/sippal/index.php/14-sample-data-articles/145- 

poder-comunitario-movimentos-indigenas-e-afrodescendentes 
 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103- 

20702006000200005&script=sci_arttext 

http://jus.com.br/artigos/5227/direitos-humanos-no-brasil 

 
 
 
 

 

http://pt.slideshare.net/franciscobraun73/contestado-27771095?related=2 
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http://pt.slideshare.net/DagobertoMebius/ciclo-tropeiro-e-indaiatuba-1
http://www.imagem.eti.br/indica.html
http://www.imagem.eti.br/indica.html
http://www.rotadostropeiros.com.br/
https://www.google.com.br/search?q=tropeirismo+no+paranÃ¡&sa=X&biw=1581&bih=685&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ei=qD0PVO_1D8-WgwS00YHIDQ&ved=0CBwQsAQ
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https://www.google.com.br/search?q=tropeirismo+no+paranÃ¡&sa=X&biw=1581&bih=685&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ei=qD0PVO_1D8-WgwS00YHIDQ&ved=0CBwQsAQ
http://www.nides.ufrj.br/sippal/index.php/14-sample-data-articles/145-poder-comunitario-movimentos-indigenas-e-afrodescendentes
http://www.nides.ufrj.br/sippal/index.php/14-sample-data-articles/145-poder-comunitario-movimentos-indigenas-e-afrodescendentes
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-20702006000200005&script=sci_arttext
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-20702006000200005&script=sci_arttext
http://jus.com.br/artigos/5227/direitos-humanos-no-brasil
http://pt.slideshare.net/franciscobraun73/contestado-27771095?related=2
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    Fotos do contestado 
 

     Museu virtual do Paraná 
 

    A guerra do Contestado 

 

http://pt.slideshare.net/vaniaorso/fotos-do-contestado?qid=530fe9f8-71ec-4ada-ad37- 
 

43a335fbfa2d&v=default&b=&from_search=9 
 

http://pt.slideshare.net/vaniaorso/fotos-do-contestado?qid=530fe9f8- 

71ec-4ada-ad37-43a335fbfa2d&v=default&b=&from_search=9 
 

http://www.museuparanaense.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?c 

onteudo=190 

Organização social, política e 

administrativa do Paraná hoje: 

    Os três poderes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    Símbolos do Paraná 

http://www.escolakids.com/o-estado-e-os-tres-poderes.htm 

http://www.sohistoria.com.br/ef1/trespoderes/ 

https://www.google.com.br/search?q=simbolos+do+paraná&biw=1581&bih=6 

85&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=5ikQVKGjNIWQgwTohYHQCw 

&sqi=2&ved=0CCMQsAQ 
 
 
 

Imagens de si m bo lo s  do  p ar aná  
 

http://www.imagem.eti.br/indica.html 
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http://www.sohistoria.com.br/ef1/trespoderes/
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https://www.google.com.br/search?q=simbolos+do+paranÃ¡&biw=1581&bih=685&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=5ikQVKGjNIWQgwTohYHQCw&sqi=2&ved=0CCMQsAQ
https://www.google.com.br/search?q=simbolos+do+paranÃ¡&biw=1581&bih=685&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=5ikQVKGjNIWQgwTohYHQCw&sqi=2&ved=0CCMQsAQ
https://www.google.com.br/search?q=simbolos+do+paranÃ¡&biw=1581&bih=685&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=5ikQVKGjNIWQgwTohYHQCw&sqi=2&ved=0CCMQsAQ
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                       Brasão de Armas 
 

                           Descrição das peças, metais e esmaltes do  

                    Brasão 
 

                           Leituras Heráldicas 

 

www.cidadao.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=71 
 
 

 

http://www.cidadao.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo= 

80
 

http://www.cidadao.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo= 

82 
 

http://www.cidadao.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo= 

81 
 

http://www.imagem.eti.br/indica.html

http://www.cidadao.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=71
http://www.cidadao.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=71
http://www.cidadao.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=71
http://www.cidadao.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=80
http://www.cidadao.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=80
http://www.cidadao.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=82
http://www.cidadao.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=82
http://www.cidadao.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=81
http://www.cidadao.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=81
http://www.imagem.eti.br/indica.html
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Geografia 
 

 

            DISCIPLINA CONTEÚDOS SUGESTÕES DE SITES 

Geografia    Planeta Terra 
 
 
 
 

   Orientação, localização e representação do 

espaço mundial, continente, país... 
 
 
 
 

    Geografia do Paraná 
 

 
 
 
 
 

    Noção de escala; 
 

    Pontos cardeais e colaterais; 

-www.planetaatividades.com 
 
 
 
 

paraisodosprofessores.blogspot.com.br/ 
 

professores.blogspot.com.br/p/geografia.html 
 
 
 

 

http://www.suapesquisa.com/geografia/parana.htm 

http://pt.slideshare.net/lfwgeografia/geografia-do-paran-13477563 

http://pt.slideshare.net/aroudus/geografia-do-paran?related=3 

regininha-atividadesescolares.blogspot.com.br 
 

www.brasilescola.com/geografia/escalas.htm 

http://www.planetaatividades.com/
http://www.suapesquisa.com/geografia/parana.htm
http://pt.slideshare.net/lfwgeografia/geografia-do-paran-13477563
http://pt.slideshare.net/aroudus/geografia-do-paran?related=3
http://pt.slideshare.net/aroudus/geografia-do-paran?related=3
http://www.brasilescola.com/geografia/escalas.htm
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  www.ensinar-aprender.com.br 

https://ouniversodageografia.wordpress.com/atividades-5º-ano 

www.sogeografia.com.br/Jogos/rosaventos.html 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Economia do Paraná 

   Paralelos e meridianos; 
 
 
 
 

   Hemisférios; 
 

   Economia Paranaense 

educalara.blogspot.com.br/2013/04/exercicios-de-geografia-para-5- 

ano.html 
 
http://elimadechris.blogspot.com.br/2008/02/paralelos-e-meridianos.html 
 

 www.jogos-geograficos.com 

 h tt p :/ /w ww . sp per t . co m .b r/ B ra s il /P ar aná /E con om i a/ A _ 

ag ri cu l tur a _p ar ana e n s  

e/ 
 

http://www.gazetadopovo.com.br/vidaecidadania/retratosparana/curiosidad 

es/conteudo.phtml?id=1202323 
 

http://www.cursosolon.com.br/geografia.reginaldo.parana_economia.ppt 

Sugestões: ntmedianeira.wordpress.com 
 

Ao pesquisar e encontrar atividades diferentes do planejamento anexa-o para ampliarmos o nosso trabalho.

http://www.ensinar-aprender.com.br/
https://ouniversodageografia.wordpress.com/atividades-5Âº-ano
http://www.sogeografia.com.br/Jogos/rosaventos.html
http://www.jogos-geograficos.com/
http://www.jogos-geograficos.com/
http://elimadechris.blogspot.com.br/2008/02/paralelos-e-meridianos.html
http://www.jogos-geograficos.com/
http://www.sppert.com.br/Brasil/ParanÃ¡/Economia/A_agricultura_paranaense/
http://www.sppert.com.br/Brasil/ParanÃ¡/Economia/A_agricultura_paranaense/
http://www.sppert.com.br/Brasil/ParanÃ¡/Economia/A_agricultura_paranaense/
http://www.gazetadopovo.com.br/vidaecidadania/retratosparana/curiosidades/conteudo.phtml?id=1202323
http://www.gazetadopovo.com.br/vidaecidadania/retratosparana/curiosidades/conteudo.phtml?id=1202323
http://www.cursosolon.com.br/geografia.reginaldo.parana_economia.ppt
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Professor, uma Profissão! Educador, a mais nobre de todas as missões! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

                

 

                  Planejamento Virtual! 
 

 

 
Elaboração do Planejamento com professores de 5°anos. 
Coordenadora Pedagógica do NTM 
 


