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De seguida apresento alguns sítios electrónicos úteis, não só para professores da área 
científica. A maior parte dos recursos é possível de utilizar nos QIM. 
  
 

Recursos para o ensino da Física e/ou Química 

• A Tabela Periódica em vídeos (em inglês) http://www.periodicvideos.com/index.htm 
• Apontador para lições acerca das Leis de Newton 
http://esamultimedia.esa.int/docs/issedukit/pt/html/t0205e1_p.html 
• Apontador para o software ACD Labs- Química Orgânica (em inglês) 
http://www.acdlabs.com/download/chemsketch/ 
• Apontador para o software Audacity que permite estudar o som, editar e gravar áudio (em 
inglês) http://www.baixaki.com.br/download/Audacity.htm 
• Apontador para o software de uma Tabela Periódica (em inglês) 
http://freshney.org/education/pte/ 
• Apontador para o software de uma Tabela Periódica (também em português) 
http://www.baixaki.com.br/download/Periodic-Table-Classic.htm 
• Apontador para o software de uma Tabela Periódica que possibilita alguma interactividade 
(em inglês) http://www.baixaki.com.br/download/PL-Table.htm 
• Apontador para o software Projectile 1.0 que permite o estudo de lançamentos (em inglês) 
http://www.baixaki.com.br/download/Projectile.htm 
• Apontador para o software Solar System 3D - permite criar modelos 3D do Sistema Solar (em 
inglês) http://www.baixaki.com.br/download/Solar-System-3D-Simulator.htm 
• e-lab: laboratório remotamente controlado http://www.e-escola.pt/elab.asp 
• Experiências de Física e de Química possíveis de realizar com poucos recursos (em 
espanhol) http://fq-experimentos.blogspot.com/ 
• Laboratório de comunicações http://www.prof2000.pt/users/labcom/ 
• Molecularium: simulações em Química-Física http://www.molecularium.net/ 
• Portal interactivo sobre o cosmos com lições, simulações, vídeos, imagens, jogos, ... (em 
inglês) http://coolcosmos.ipac.caltech.edu/ 
• Simulação de titulações ácido-base (em inglês) 
http://faculty.concordia.ca/bird/java/Titration/Titration_demo.html 
• Simulação de um osciloscópio virtual http://www.virtual-
oscilloscope.com/oscilloscope/index_93_english.html 
• Simulação do Princípio de Le Chatelier (em inglês) 
http://www.chm.davidson.edu/java/LeChatelier/LeChatelier.html 
• Simulações de Física (em inglês) http://www.surendranath.org/Apps.html 
• Simulações de Física em 2D – Phun http://www.phunland.com/wiki/Home/pt 
• Simulações interactivas de ciências (em inglês) http://phet.colorado.edu/simulations/ 
• Virtlab - Laboratório virtual de Química (em inglês) http://www.virtlab.com/main.aspx 
• Vídeos de Astronomia- Euronews http://pt.euronews.net/sci-tech/space/ 
• Vídeos para o ensino da Física e da Química http://ensinofisicaquimica.blogspot.com/ 

Hiperligações úteis 

• Português exacto - já com o novo acordo ortográfico http://www.portuguesexacto.pt/ 
• Enciclopédia e dicionários Porto Editora http://www.infopedia.pt/  
• A educação, ciência, tecnologia e inovação em português - Motor de busca científico 
português – Kplaces http://www.kplaces.com/ 
• TV Ciência on-line http://www.tvciencia.pt/ 
• TV Ciência Viva http://www.cvtv.pt/ 
• Zappiens, multimédia para o conhecimento http://zappiens.pt/ 

Software útil 
• Apontador para o software Anaglyph Maker (permite transformar fotografias em imagens 3D) 
http://www.stereoeye.jp/software/index_e.html 
• Apontador para o software AutoCollage (permite criar uma fotografia única a partir de 7 a 50 
fotografias à escolha; apesar de aparecer como trial, esta ferramenta é gratuita para 
professores) http://research.microsoft.com/en-
us/um/cambridge/projects/autocollage/Download.aspx 
• Apontador para o software aTube Catcher (permite fazer o download de vídeos do youtube e 
de outros vídeos semelhantes) http://www.baixaki.com.br/site/dwnld48923.htm  
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• Apontador para o software i3D Photo V3.4 (permite converter fotografias em imagens 3D) 
http://www.nemoinfo.com/en/download.html 
• Apontador para o software Photo Story para o Windows (permite criar uma história sobre 
diversos temas através da animação de fotografias; possui semelhanças com o Windows 
Movie Maker) 
http://www.microsoft.com/windowsxp/using/digitalphotography/photostory/default.mspx 
• Apontador para o software Photosynth (permite criar um objecto a 3D e proporcionar uma 
experiência interactiva) http://photosynth.net/create.aspx 
• Apontador para o software Windows Live Movie Maker (permite transformar as suas 
fotografias e vídeos em filmes com aspecto profissional ou em apresentações animadas 
facilmente) http://download.live.com/moviemaker 

Top 100 Tools for Learning 2009 
http://c4lpt.co.uk/recommended/ 

Conjunto de sites interactivos 
http://www.fsdb.k12.fl.us/rmc/content/interactivesites.html#math 

  800 simulações interactivas de Matemática, Fisica e Quimica- simulações em Inglês.O 
endereço directo é  : 
http://www.yenka.com/freecontent/search.action?r=new 

Softwares que permitem criar simulações animadas de experiências ou situações do dia-a-dia, 
na área da Física. 
Crayon Physics Deluxe  http://www.kloonigames.com/crayon/ 
Phun             http://www.phun.at/ 

 

 


