
 

Plataformas digitais 

Diversas plataformas digitais foram disponibilizadas para uso gratuito        

pelos estudantes da rede estadual de São Paulo. Algumas delas estão           

elencadas a seguir e outras serão adicionadas ao site do Centro de Mídias             

(link) a cada dia. 

Nesta primeira tabela, podem encontrar plataformas que foram aprovadas         

no chamamento público voltado para empresas de Tecnologia e de Educação,           

que possibilitem sem ônus para o Estado dar suporte às atividades das            

unidades escolares de maneira remota durante a restrição às aulas presenciais           

como medida preventiva à transmissão da COVID-19. 

 

Plataforma Público Resumo de recursos oferecidos na     
plataforma 

Matific 
www.matific.com 

Gestores, 
professores e  
alunos do 1º   
ao 7º ano do    
ensino 
fundamental 

Atividades de matemática   
disponibilizadas por 60 dias, incluindo     
mais de duas mil atividades disponíveis      
para serem acessadas online pelo     
computador ou offline por meio dos      
aplicativos para alunos e professores. 

Dragonlearn drag
onlearn.com.br 

Gestores, 
professores, e  
alunos do 1º   
ao 9º ano do    
ensino 
fundamental e  
seus 
responsáveis 

Exercícios interativos e adaptativos de     
matemática e inglês até 31/12/2020, das      
7 às 18h, todos os dias da semana.  
A plataforma permite que os professores      
visualizem a correção das atividades dos      
alunos, bem como o acompanhamento     
pelos pais ou responsáveis. Além disso,      
inclui sistema de gerenciamento para     
gestores escolares. Inclui acesso ao     
aplicativo para celular. 

Stoodi 
www.stoodi.com.br 

Alunos de  
ensino médio 

Para apoiar os alunos na preparação para       
o ENEM e vestibulares, inclui videoaulas      
de todas as disciplinas do ensino médio,       

Documento orientador - Atividades a distância - Abril de 2020             Pág 1 / 7 

https://centrodemidiasp.educacao.sp.gov.br/
https://www.matific.com/bra/pt-br/home/
https://dragonlearn.com.br/
https://dragonlearn.com.br/
https://www.stoodi.com.br/


 

exercícios, correções passo a passo,     
planos de estudo customizados para os      
alunos de acordo com seus interesses e       
tempo disponível, correção de redações,     
simulados do ENEM, aulas ao vivo e       
monitoria para tirar dúvidas. Acesso     
possível tanto por computador como pelo      
celular. 

Explicaê 
www.explicae.com.br/2/ 

Alunos de  
ensino médio 

Plataforma de Educação a Distância     
utilizando um AVA (Ambiente Virtual de      
Aprendizagem) com videoaulas e    
exercícios. Acesso possível tanto por     
computador como pelo celular. 

Mais Educação 
www.escolamais.com 

Alunos dos  
anos finais do   
ensino 
fundamental e  
1ª série do   
ensino médio 

Plataforma que oferece aulas ao vivo,      
roteiros de estudo, textos e exercícios. 
Acesso possível tanto por computador     
como pelo celular. 
 

Descomplica 
descomplica.com.br 

Alunos do  
ensino médio,  
gestores 
escolares e  
professores 

Plataforma preparatória para o Enem e      
demais vestibulares com aulas ao vivo de       
segunda a sexta, aulas gravadas, plano      
de estudo, material de apoio para a       
revisão da semana e material de apoio       
por conteúdo lecionado, exercícios online     
para todos os tópicos com gabarito      
instantâneo. 
Possui também um curso de revisão dos       
principais temas de Matemática e     
Interpretação de texto do Fundamental II      
e Guia do Estudo Perfeito. 
Acesso possível tanto por computador     
como pelo celular. 

 
Abaixo, podem ser encontradas plataformas que já habitualmente        

oferecem conteúdos gratuitamente. 

Plataforma Público Resumo de recursos oferecidos    
na plataforma 

Khan Academy 
pt.khanacademy.org/ 

Alunos do  
ensino 
fundamental 

Plataforma que oferece exercícios,    
vídeos de instrução e um painel de       
aprendizado personalizado que   
habilita os estudantes a aprender     
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no seu próprio ritmo. Inclui     
conteúdos de matemática, ciência,    
programação de computadores,   
história, história da arte, economia     
dentre outros assuntos. Para o     
ensino fundamental, há materiais de     
apoio alinhados à BNCC (Base     
Nacional Comum Curricular) do 1º     
ao 9º ano. A plataforma inclui      
orientações sobre como os    
professores podem acompanhar   
seus alunos, assim como aos pais      
para que possam acompanhar seus     
filhos. 

Viva Video: disponível 
na “Play Store” e 
(Android) e “Apple 

Store” (IOS) 

Alunos e  
Professores do  
Ensino 
Fundamental e  
Médio 

É uma ferramenta de edição de      
vídeo que permite trabalhar com     
vídeos e imagens para criar a sua       
própria produção, diretamente no    
seu dispositivo Android ou IOS.  
Com este aplicativo,   
professores(as) e alunos(as)   
poderão criar vídeos e    
compartilhá-los também em outros    
meios, como redes sociais ou blogs. 

Domínio Público: 
http://www.dominiopublico.g

ov.br/ 
Professores 

A plataforma oferece livros e     
publicações de domínio público e     
há a oferta de textos em diferentes       
idiomas. 

 

Com o intuito de apoiar docentes e discentes do CEL, disponibilizamos           
também abaixo plataformas e aplicativos com conteúdos Web de LEM (Língua           
Estrangeira Moderna), com conteúdos que podem ser acessados        
gratuitamente. Dentre as indicações, há ferramentas voltadas para a prática          
docente e também para a o apoio e complementação de estudos dos(as)            
alunos(as). 
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Podcast “Inglês Nu e 
Cru”: 

https://open.spotify.co
m/playlist/5BJXAyYBT

Oyi9QIwYfzajf  
 
 

Alunos e  
Professores de  
Língua Inglesa 

Trata-se de um canal do Spotify com       
sugestões e dicas para facilitar o      
aprendizado de língua inglesa. Por     
meio da rádio e de podcasts alunos(as)       
e professores(as) podem acessar    
conteúdos diferenciados. Os podcasts    
apresentam temas variados, como    
viagens, negócios, reuniões, nas quais     
há a possibilidade de ouvir diálogos e       
situações de comunicação   
relacionadas com diferentes realidades    
do uso da língua inglesa. 

Teaching English 
https://teachingenglish.or

g.uk 

Professores de  
Língua Inglesa 

Um website especializado em    
conteúdo voltado para professores de     
Língua Inglesa, desenvolvido e    
atualizado pelo British Council. 

Cambridge English 
cambridgeenglish.org/lea

rning-english 

Professores de  
Língua Inglesa 

Nesta plataforma, os professores de     
Inglês podem contar com conteúdos     
diversificados para auxiliar em sala de      
aula. 

Cambridge English: 
www.cambridgeinternatio
nal.org/support-and-traini
ng-for-schools/teaching-a
nd-learning-when-school-

is-closed/ 

Professores de  
Língua Inglesa e   
Gestores 

Especificamente criada para o    
momento atual com as escolas     
fechadas e o ensino sendo realizado      
online, o hotsite de Cambridge oferece      
materiais e dicas para o apoio aos       
professores 

Twinkl 
www.twinkl.com.br/resou
rces/covid19-school-clos

ures 

Professores 

O hotsite oferece, como um diferencial      
conteúdo específico preparado para    
cada região do mundo, para o auxílio       
às aulas online durante a pandemia.      
Para o auxílio ao ensino de Línguas       
Estrangeiras, é possível acessar a     
página de outros países. 

The Open University: 
https://www.open.edu/op
enlearn/free-courses/full-

catalogue 

Alunos e  
Professores de  
Línguas 
Estrangeiras 
Modernas 

É uma plataforma que traz     
conteúdos gratuitos voltados para    
o estudo de aspectos formais e      
culturais de diferentes idiomas. 

Italiano na Web: 
http://www.italianonaweb

.com.br/  

Alunos e  
Professores do  
CEL 

O site apresenta aulas de     
gramática, vocabulário e   
expressões italianas. 
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Aprendendo Japonês: 
https://www.aprendendoj
apones.com/iniciantes/ 

 
Alunos e  
Professores do  
CEL 

Trata-se de uma plataforma que     
apresenta ferramenta de   
aprendizagem para iniciantes no    
aprendizado do idioma e, também,     
conteúdos para aqueles que    
querem aprofundar os   
conhecimentos na língua   
japonesa. O site também oferece     
fontes tipográficas asiáticas para    
computadores, métodos para   
escrever em japonês, dicionário de     
kanji, tabelas de hiragana e     
katakana e um gerador de nomes      
em japonês, entre outras    
ferramentas. 

 

MINIEDUC: 
https://www.mineduc.cl/  

Professores do  
CEL 

No site do Ministério da Educação      
Chileno há a oferta de download      
de conteúdos variados em língua     
espanhola. 

France Université 
Numérique: 

https://www.fun-mooc.fr/  

Professores do  
CEL 

É uma plataforma nacional    
francesa que promove cursos    
online abertos e destinados a     
públicos variados. 

REVISTA online 
“Confins”: 

https://journals.openediti
on.org/confins/ 

Professores do  
CEL 

A revista franco-brasileira é de     
geografia, dedicada à publicação    
de artigos originais, em francês ou      
português, e traduções de artigos     
existentes. 

Deutsche Welle: 
https://www.dw.com/pt-br
/aprender-alem%C3%A3
o/cursos-de-alem%C3%

A3o/s-2594  

 
Professores do  
CEL 
 

Há duas opções, na plataforma,     
para o Ensino de língua alemã: via       
e-learning pelo computador, com    
vídeos, áudios e podcasts para     
baixar, ou com outros materiais     
que estão disponíveis para    
imprimir. Os (As) professores(as)    
de alemão podem utilizar os     
conteúdos de multimídia como    
suporte em suas aulas. 
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Goethe Institut: 
https://www.goethe.de/in

s/br/pt/spr/ueb.html 

Alunos e  
Professores do  
CEL 

Na plataforma do Instituto Goethe,     
parceiro da SEDUC-SP, há a     
disponibilização de conteúdos de    
acordo com o nível e temas do       
idioma. 

ProfedeEle: 
https://www.profedeele.e

s/  
 
 

Professores do  
CEL 

O site oferece um conteúdo     
exclusivo, totalmente gratuito, de    
atividades para estudantes de    
língua espanhola de diferentes    
níveis. Tanto professor(a) como    
aluno(a) podem acessar o    
conteúdo e realizar atividades    
interativas. 

Coffee Break Language: 
https://radiolingua.com/c
ategory/coffee-break-chi

nese/  
 

Professores do  
CEL 

A plataforma oferece programas    
de rádio e podcasts com     
conteúdos variados em mandarim. 

Lyrics Training: 
https://lyricstraining.com/ 

Alunos e  
Professores do  
CEL 

O método de aprendizagem grátis     
consiste em completar as letras     
das canções de diferentes idiomas     
com palavras que faltam e, assim,      
praticar vocabulário e conhecer    
novas expressões. Há a    
possibilidade de promover jogos e     
atividades interativas com os    
recursos disponíveis. 

LEARNING GAPPS: 
https://learningapps.org/ 

Alunos e  
Professores do  
CEL 

Plataforma que permite a criação     
e o acesso a diferentes jogos e       
atividades em idiomas variados. 

Duolingo: 
https://pt.duolingo.com/ 

Alunos e  
Professores do  
CEL 

É um dos sites/aplicativos mais 
famosos para aprender idiomas de 
maneira gratuita. A estrutura é 
colaborativa e funciona em 
formato de jogo. Os exercícios são 
como níveis e, conforme o avanço, 
a dificuldade aumenta para o(a) 
usuário(a). Um diferencial do 
Duolingo é a plataforma voltada às 
escolas, o que possibilita mais 
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dinâmicas entre professores(as) e 
alunos(as). 
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