
 

CURSOS: 

 Biologia: Alimentação e s

https://www.ev.org.br/curso/educacao

estudantes/Biologia-

basica-e-pedagogia&cst=586

 Biologia: Digestão e r

 https://www.ev.org.br/curso/educacao

estudantes/biologia-digestao

basica-e-pedagogia&cst=587

 

 Geografia: Introdução aos 

 https://www.ev.org.br/curso/educacao

estudantes/geografia

cartografia?return=/cursos/educacao

 Geografia: Relevo terrestre

basica-e-pedagogia/apoio

terrestre?return=/cursos/educacao

 Geografia: Solos - https://www.ev.org.br/curso/educacao

pedagogia/apoio-a-estudantes/geografia

solos?return=/cursos/educacao

 

 Matemática: Geometria no dia a dia

 https://www.ev.org.br/curso/educacao

estudantes/geometri

pedagogia&cst=326 

 

 Física: Física, Natureza e Tecnologia

 https://www.ev.org.br/curso/educacao

Biologia: Alimentação e saúde - 

https://www.ev.org.br/curso/educacao-basica-e-pedagogia/apoio

-Alimentacao-Saude?return=/cursos/educacao

pedagogia&cst=586 

Biologia: Digestão e respiração -

https://www.ev.org.br/curso/educacao-basica-e-pedagogia/apoio

digestao-e-respiracao?return=/cursos/educacao

pedagogia&cst=587 

Geografia: Introdução aos estudos da cartografia -

https://www.ev.org.br/curso/educacao-basica-e-pedagogia/apoio

estudantes/geografia-introducao-aos-estudos-da-

cartografia?return=/cursos/educacao-basica-e-pedagogia&cst=578

rafia: Relevo terrestre - https://www.ev.org.br/curso/educacao

ogia/apoio-a-estudantes/geografia-relevo-

terrestre?return=/cursos/educacao-basica-e-pedagogia&cst=589

https://www.ev.org.br/curso/educacao-basica

estudantes/geografia-

solos?return=/cursos/educacao-basica-e-pedagogia&cst=590 

Matemática: Geometria no dia a dia -

https://www.ev.org.br/curso/educacao-basica-e-pedagogia/apoio

estudantes/geometria-no-dia-a-dia?return=/cursos/educacao-basica

 

Física: Física, Natureza e Tecnologia -

https://www.ev.org.br/curso/educacao-basica-e-pedagogia/apoio

 

pedagogia/apoio-a-

Saude?return=/cursos/educacao-

pedagogia/apoio-a-

respiracao?return=/cursos/educacao-

pedagogia/apoio-a-

pedagogia&cst=578 

https://www.ev.org.br/curso/educacao-

pedagogia&cst=589 

basica-e-

pedagogia/apoio-a-

basica-e-

pedagogia/apoio-a-



estudantes/fisica-natureza-tecnologia?return=/cursos/educacao-basica-

e-pedagogia&cst=588 

 

 Língua Inglesa: Adjectives - https://www.ev.org.br/curso/educacao-

basica-e-pedagogia/apoio-a-estudantes/lingua-inglesa-

adjectives?return=/cursos/educacao-basica-e-pedagogia&cst=602 

 Língua Inglesa: Basic Review - https://www.ev.org.br/curso/educacao-

basica-e-pedagogia/apoio-a-estudantes/lingua-inglesa-basic-

review?return=/cursos/educacao-basica-e-pedagogia&cst=594 

 Língua Inglesa: Verbs in the future -

 https://www.ev.org.br/curso/educacao-basica-e-pedagogia/apoio-a-

estudantes/lingua-inglesa-verbs-in-the-future?return=/cursos/educacao-

basica-e-pedagogia&cst=595 

 

 Língua Portuguesa: Português sem complicação -

 https://www.ev.org.br/curso/educacao-basica-e-pedagogia/apoio-a-

estudantes/lingua-portuguesa-sem-

complicacoes?return=/cursos/educacao-basica-e-pedagogia&cst=430 

 Oficina de Língua Portuguesa (Gramática) -

 https://www.ev.org.br/curso/educacao-basica-e-pedagogia/apoio-a-

estudantes/oficina-de-lingua-portuguesa-

gramatica?return=/cursos/educacao-basica-e-pedagogia&cst=341 

 Língua Portuguesa: Técnicas de redação -

 https://www.ev.org.br/curso/educacao-basica-e-pedagogia/apoio-a-

estudantes/tecnicas-de-redacao?return=/cursos/educacao-basica-e-

pedagogia&cst=345 

 Produção textual - https://cursosabeline.com.br/curso/gratis/producao-

textual-na-educacao-escolar 

 Curso de redação e outros gêneros -

 https://kultivi.com/portal/noticias/concursos/producao-de-texto-ebook-

gratuito-com-as-melhores-dicas 

 

 Química: A importância de estudar Química - 

https://www.ev.org.br/curso/educacao-basica-e-pedagogia/apoio-a-

estudantes/quimica-importancia-de-estudar-

quimica?return=/cursos/educacao-basica-e-pedagogia&cst=579 

 Química: Estados físicos e propriedades das substâncias - 

https://www.ev.org.br/curso/educacao-basica-e-pedagogia/apoio-a-



estudantes/quimica-estados

substancias?return=/cursos/educacao

 

 Espanhol: 

a) https://espanholgratis.net/licoes.htm

várias lições básicas com links para exercícios, vídeos e outras 

ferramentas. 

b)https://alison.com/pt

é uma plataforma com vários cursos além de espanhol, o aluno deve 

fazer cadastro. 

 

estados-fisicos-e-propriedades-das-

?return=/cursos/educacao-basica-e-pedagogia&cst=597

https://espanholgratis.net/licoes.htm - Espanhol grátis é um site com 

várias lições básicas com links para exercícios, vídeos e outras 

https://alison.com/pt-BR/claro/introducao-ao-espanhol-revista 

é uma plataforma com vários cursos além de espanhol, o aluno deve 

 

pedagogia&cst=597 

um site com 

várias lições básicas com links para exercícios, vídeos e outras 

 - Alison 

é uma plataforma com vários cursos além de espanhol, o aluno deve 


