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APRESENTAÇÃO
Aos Professores,

O Linux é um sistema operacional livre e está instalado nos equipamentos das salas de 
informática das escolas públicas do estado de Minas Gerais.

Quando citamos o Linux, muitos ainda perguntam: por que para a Educação tem que ser um 
sistema gratuito?

A adoção de softwares e sistemas livres traz inúmeras vantagens frente ao software 
proprietário (aquele que necessita da compra de licença para o seu uso), tanto pela questão 
macroeconômica, que ao nosso ver é uma questão secundária, mas principalmente por sua 
filosofia de liberdade de acesso, colaboração, compartilhamento e igualdade de condições 
de uso e para todos.

Este conceito está estritamente relacionado à ética e à função social da escola, a qual 
deve formar seus alunos para serem cidadãos críticos, autônomos e colaborativos, para a 
construção de uma sociedade solidária e justa para todos.

Nesse sentido, a Diretoria de Tecnologias Aplicadas à Educação (DTAE), em colaboração 
com os Núcleos de Tecnologias Educacionais(NTE), apresenta o Catálogo LINUX- SEE/MG 
– Conhecendo seus Aplicativos, com o intuito de apresentar aos professores alguns 
recursos instalados nesse Sistema, os quais poderão contribuir para o uso das tecnologias 
digitais na prática pedagógica.

Desta forma, esperamos propiciar informações básicas sobre as possibilidades usuais de 
cada um deles, para que vocês, professores, possam reconhecer aqueles que melhor venham 
a contribuir na construção de novas metodologias de trabalho.

 
Bruno César de Castro Machado Borges

Diretor de Tecnologias Aplicadas à Educação
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INTRODUÇÃO
O presente catálogo destina-se aos professores e técnicos dos Núcleos de Tecnologia 
Educacional (NTE), bem como a todo leitor que tenha o interesse em conhecer alguns dos 
aplicativos instalados nos computadores das salas de informática das escolas públicas 
estaduais de Minas Gerais que utilizam o Sistema Operacional Linux.

Esta iniciativa foi um trabalho colaborativo entre a Diretoria de Tecnologias Aplicadas à 
Educação e os NTE do Estado de Minas Gerais. 

Um trabalho que tem como objetivo a melhoria da qualidade do processo no uso das Tecnologias 
Digitais da Informação e Comunicação (TDIC) na prática pedagógica, favorecendo a pesquisa, 
socialização e a discussão de propostas pedagógicas diferenciadas, as quais se aproximem 
da realidade digital praticada de forma intrínseca no mundo contemporâneo.

Como bem caracteriza Prenski (2001),

 “Os alunos de hoje – do maternal à faculdade – representam as primeiras gerações que cresceram 
com esta nova tecnologia, são os chamados “nativos”. Eles passaram a vida inteira cercados e usando 
computadores, vídeo games, tocadores de música digitais, câmeras de vídeo, telefones celulares, e todos 
os outros brinquedos e ferramentas da era digital”  Em média, um aluno graduado atual passou menos de 
5.000 horas de sua vida lendo, mas acima de 10.000 horas jogando vídeo games (sem contar as 20.000 
horas assistindo à televisão). Os jogos de computadores, e-mail, a Internet, os telefones celulares e as 
mensagens instantâneas são partes integrais de suas vidas”. Enquanto que nós outros – as gerações 
anteriores – de certa forma “migramos” para esta realidade e a ela tivemos de nos adaptar.

Entende-se que para o processo de adaptação acontecer é necessário apropriar-se das 
possibilidades das TDIC de forma a “utilizá-las na própria aprendizagem e na prática 
pedagógica e refletir sobre por que e para que usar a tecnologia, como se dá esse uso e que 
contribuições ela pode trazer à aprendizagem e ao desenvolvimento do currículo” (ALMEIDA, 
2010, p.68).

Nesse sentido, há de se falar sobre a pedagogia dos multiletramentos, a qual é uma ferramenta 
de leitura e produção em evolução. Espera-se dessa pedagogia que educandos e educadores 
ultrapassem os limites apenas de usuário funcional das TDIC, mas também, passem a ser 
criadores de sentido, analistas críticos e transformadores, ou seja, aqueles que usam o que 
foi aprendido de novos modos. (COPE; KALANTZIS, 2000)
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Nesta primeira versão do catálogo, apresentamos 85 aplicativos, os quais foram separados 
por categorias e com as seguintes informações: o que é; área de conhecimento; componente 
curricular; etapa de aprendizagem e sua aplicabilidade mais usual.  Contudo, essas informações 
foram baseadas em sua utilização mais comum e não devem ser vistas como um fim em si 
mesmas. Portanto, toda indicação aqui colocada poderá ser transformada.

Assim, acredita-se que este catálogo servirá como fio condutor para conhecer, explorar, 
aprender e utilizar os diversos aplicativos, os quais poderão ser inseridos em diferentes 
contextos e práticas, dependendo do direcionamento e a finalidade pedagógica percebida 
pelo professor.

Aventurem-se.

Soraya Hissa Hojrom 
(Organizadora)

INTRODUÇÃO
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O QUE É: Um jogo de formação de palavras
ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: Linguagens 
COMPONENTE(S) CURRICULAR(ES): Língua Portuguesa
ETAPA(S) DE APRENDIZAGEM:  A partir do 1º ano do Ensino fundamental
HABILIDADES: Reconhecimento das letras, formação de palavras.
APLICABILIDADE(S): O objetivo do aplicativo é encontrar o maior número possível 
de palavras no tempo disponível. Quanto maior a palavra, mais pontos o jogador ganha. 
O professor pode utilizar o aplicativo para estimular o aluno na alfabetização, tornando 
o processo mais interessante e divertido. 
MANUAL DISPONÍVEL EM: Indisponível.
FONTE: Linux SEE/MG.

ANAGRAMARAMA

Colaborador: Marco Pires – NTE Diamantina
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O QUE É:  Um jogo para melhorar a memória. Siga o padrão de sons e luzes, enquanto 
você pode! Assista ao computador e copie o padrão que ele faz. Complete a sequência 
na ordem certa para vencer.
ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: Linguagens e Matemática
COMPONENTE(S) CURRICULAR(ES): Todos os componentes curriculares, de 
acordo com direcionamento pedagógico do responsável.
ETAPA(S) DE APRENDIZAGEM: Todas
HABILIDADES: Raciocínio Lógico, concentração, reconhecimento de cores e sons.
APLICABILIDADE(S): Utilização na sala de informática para desenvolver o raciocínio 
e a percepção. Possibilita também que crianças menores desenvolvam e aprofundem o 
seu conhecimento relacionado a cores e sons
MANUAL DISPONÍVEL EM: https://docs.kde.org/trunk5/pt_BR/kdeedu/blinken/
blinken.pdf
FONTE: https://docs.kde.org/trunk5/pt_BR/kdeedu/blinken/blinken.pdf

BLINKEN

Colaboradora: Danielle Fátima Domingos de Carvalho - NTE Ouro Preto 
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O QUE É:  Software matemático. É uma aplicação que pretende fornecer uma área de 
trabalho agradável para outros pacotes matemáticos de software livre.
ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: Matemática
COMPONENTE(S) CURRICULAR(ES): Matemática
ETAPA(S) DE APRENDIZAGEM: A partir do 6º Ano do Ensino Fundamental 
HABILIDADES: Compreender e utilizar expressões matemáticas, gráficos e 
estatísticas. 
APLICABILIDADE(S): O Cantor é uma aplicação que lhe permite usar as suas 
aplicações matemáticas favoritas dentro de uma interface de área de trabalho agradável 
e integrada no KDE. Ele oferece janelas de assistência para as tarefas mais comuns e 
permite-lhe compartilhar as suas folhas de cálculo com os outros.
MANUAL DISPONÍVEL EM: 
https://docs.kde.org/trunk5/pt_BR/kdeedu/cantor/cantor.pdf
FONTE: https://pt.wikipedia.org/wiki/Cantor_(software)

CANTOR

Colaborador: Maurício Cármine da Silva – NTE São João del-Rei



14

O QUE É:  Simulador espacial que permite visualizar planetas, sistemas solares, 
galáxias e estrelas.
ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: Ciências da Natureza, Ciências Humanas, 
Matemática
COMPONENTE(S) CURRICULAR(ES): Matemática, Geografia e Ciências
ETAPA(S) DE APRENDIZAGEM: A partir do 6º Ano do Ensino Fundamental 
HABILIDADES: Estimular o interesse dos alunos pela Astronomia, reconhecer 
movimento dos planetas, entender como surgiu o Universo, observar, estudar e pesquisar 
os fenômenos que ocorrem no universo
APLICABILIDADE(S): Permite explorar o nosso universo em três dimensões. O 
usuário poderá viajar por todo o sistema solar, para qualquer uma das mais de 100.000 
estrelas ou até mesmo além da galáxia.
VIDEOAULA DISPONÍVEL EM: www.youtube.com/watch?v=d5Uy7XbGP3Y
FONTE: https://celestia.space/

CELESTIA

Colaborador: Soraya Hissa Hojrom - DTAE /OC
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O QUE É:  Um software educacional de código aberto composto de uma coleção de 
jogos educacionais 
ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: Linguagens e Matemática
COMPONENTE(S) CURRICULAR(ES): Língua Portuguesa, Língua Estrangeira 
e Matemática
ETAPA(S) DE APRENDIZAGEM:  A partir do 1º Ano do Ensino fundamental
HABILIDADES: Conceitos matemáticos, leitura (ordenação de letras e palavra), 
raciocínio, memória visual e auditiva dentre outras
APLICABILIDADE(S): O Childsplay contém uma grande quantidade de conteúdo, 
em diversas áreas educativas, fazendo dele uma ótima ferramenta para alfabetização. 
São jogos educativos de memória visual e auditiva, operações matemáticas, ordem 
específica de letras para formar uma palavra, quebra-cabeças, jogo de bilhar.
MANUAL DISPONÍVEL EM:
http://cta.ifrs.edu.br/files/doc/e4a84f7d00f68f0c0d204f9f9527d610.pdf
FONTE: Linux-SEE/MG

CHILDSPLAY 

Colaboradora: Anísia Lucrécia Rodrigues Fraga – NTE Montes Claros
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O QUE É:  Gerenciador para sala de informática. Permite a transmissão e monitoramento 
da tela, execução de comando remoto, envio de mensagens, restrições como bloqueio de 
tela ou emudecer sons das máquinas clientes.  
ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: Linguagens
COMPONENTE(S) CURRICULAR(ES): Informática
ETAPA(S) DE APRENDIZAGEM:  Não se aplica
HABILIDADES: Gerenciar a rede de computadores da sala de informática.
APLICABILIDADE(S): Acompanhar o trabalho do aluno; Visualizar telas; Monitorar 
computador do aluno; Acessar a tela para auxílio; Enviar mensagens; Criar restrições; 
Bloquear tela;Iniciar/reiniciar e desligar máquinas.
MANUAL DISPONÍVEL EM: https://sites.google.com/view/escool/tutoriais/
aprendendo-no-linux
FONTE: http://www.epoptes.org/; https://es.wikipedia.org/wiki/Epoptes

EPOPTES 

Colaborador: Eduardo César da Silveira Sousa - NTE- Pará de Minas
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O QUE É:  Software composto de vários jogos educativos que contemplam os 
componentes curriculares, o desenvolvimento da coordenação motora, da socialização, da 
acessibilidade e aprimoramento e enriquecimento da prática pedagógica fundamentada 
no lúdico para o favorecimento da aprendizagem.
ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: Linguagens, códigos e suas tecnologias;  
matemática e suas tecnologias;  ciências humanas e suas tecnologias
COMPONENTE(S) CURRICULAR(ES): Língua Portuguesa, Matemática, História, 
Geografia.
ETAPA(S) DE APRENDIZAGEM: A partir do 1º Ano do Ensino Fundamental
HABILIDADES: Uso do mouse e teclado; Percepção áudio-visual; Identificação de 
figuras, objetos, cores; Escolha de cores e sua utilização; lateralidade; Exercícios de 
organização; Exercícios de decisão.

APLICABILIDADE(S): identificação de letras, palavras e frases incentivando a 
leitura; maior prática e agilidade no uso do teclado; numeração, geometria, cálculo e 
álgebra; organização lógica de fatos, criatividade e memória, dentre outras
MANUAL DISPONÍVEL EM: http://www.gcompris.net/
FONTE: http://www.gcompris.net/index-pt_BR.html

GCOMPRIS

Colaboradoras: Karla Aparecida F. Isaac- NTE Patrocínio  e  Eudna Ferreira de Souza - Escola de Formação



18

O QUE É:  Aplicativo de matemática dinâmica que combina conceitos de geometria e 
álgebra em uma única interface gráfica.
ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: Matemática
COMPONENTE(S) CURRICULAR(ES): Matemática
ETAPA(S) DE APRENDIZAGEM: A partir do 6º Ano do Ensino Fundamental
HABILIDADES: Realizar construções geométricas e possibilidade de visualizar em 
um mesmo ambiente virtual as características algébricas e geométricas de um mesmo 
objeto
APLICABILIDADE(S):  Permite realizar construções geométricas com a utilização 
de pontos, retas, segmentos de reta, polígonos etc., assim como inserir funções e alterar 
todos esses objetos dinamicamente, equações e coordenadas também podem ser 
diretamente inseridas. Portanto, é capaz de lidar com variáveis para números, pontos, 
vetores, derivar e integrar funções, e ainda oferecer comandos para se encontrar raízes 
e pontos extremos de uma função. 
MANUAL DISPONÍVEL EM: 
http://w3.ufsm.br/petmatematica/images/minicursos/GeoGebra/Apostila_GeoGebra.pdf

https://cristianopalharini.files.wordpress.com/2009/11/apostila-de-geogebra-ufpr.pdf

FONTE: https://pt.wikipedia.org/wiki/GeoGebra

GEOGEBRA

Colaboradores: Eduardo César da S. Sousa - NTE- Pará de Minas e Wenderson F. de Almeida -NTE Metrop.B
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O QUE É:  Não é um dicionário propriamente dito, mas uma Interface de dicionário ,pois 
ele não é fornecido com nenhum conteúdo. Permite consultar palavras em português e 
outros idiomas, possibilitando a inserção de novos dicionários. Uma grande vantagem é 
que gratuito e funciona off-line.
ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: Linguagens
COMPONENTE(S) CURRICULAR(ES): Língua Portuguesa e Estrangeira
ETAPA(S) DE APRENDIZAGEM: A partir do 4º Ano do Ensino Fundamental
HABILIDADES: Interpretação textos, conhecimento vocabulário, tradução e 
pronuncia de diferentes idiomas
APLICABILIDADE(S): Permite a inclusão de dicionários em qualquer idioma. Ideal 
para auxiliar o professor/aluno na interpretação de textos através do significado das 
palavras. Possui a opção de conjugação verbal . Para o professor de língua estrangeira/
aluno auxilia na tradução de  verbetes facilitando a compreensão .  Possui recurso de 
som podendo trabalhar a pronúncia na aprendizagem de  idiomas diferentes. Ideal para 
uso educacional auxiliando no processo de aprendizagem dos alunos.
FONTE E MANUAL DISPONÍVEL EM: http://goldendict.org/
https://linuxdicasesuporte.blogspot.com.br/2016/03/dicionario-offline-goldendict-para.html
http://epidemiclinux.org/forum/viewtopic.php?t=1651

GOLDEN DICT

Colaboradora: Nilma Lana Leite Pascini - NTE Ponte Nova
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O QUE É:  Aplicativo que permite testar o valor de um resistor pelo seu código de 
cores. Muitas vezes estas pequenas peças da eletrônica estão identificado apenas pelo 
código de cores que apresentam. Estas marcações indicam sua resistência, tolerância 
e seu coeficiente de temperatura. Tudo que você precisa fazer é indicar as cores no 
Gresistor, para que o programa traduza os códigos. 
ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: Ciências da Natureza
COMPONENTE(S) CURRICULAR(ES): Física e Eletrônica
ETAPA(S) DE APRENDIZAGEM: A partir do 9º Ano do Ensino Fundamental
HABILIDADES: Decifrar quantos ohms (unidade de medida) tem o resistor e qual a 
sua tolerância.
APLICABILIDADE(S): Testar valor de um resistor pelo código de cores.
MANUAL DISPONÍVEL EM: Não encontrado
FONTE: 
http://www.comofazerascoisas.com.br/resistor-o-que-e-e-para-que-serve-introducao-aplicacao.html

GRESISTOR

 Colaborador: Eduardo César da S. Sousa - NTE- Pará de Minas
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O QUE É:  Editor que possui um banco de imagens com os diversos componentes para 
a criação de uma história em quadrinhos (HQ), como cenários, personagens e balões, 
além de vários recursos de edição destas figuras. O som é um recurso extra, oferecido 
para enriquecer a HQ criada no computador. 
ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: Todas as áreas de conhecimento, de acordo com 
direcionamento pedagógico do responsável.
COMPONENTE(S) CURRICULAR(ES): Todos
ETAPA(S) DE APRENDIZAGEM: A partir do 4º Ano do ensino Fundamental
HABILIDADES: Desenvolvimento da competência argumentativa,  oral,  senso 
crítico e criatividade; Capacidade para a decodificação e a apropriação de diferentes 
linguagens.
APLICABILIDADE(S): Criar história em Quadrinhos: personagens, balões, cenários, 
onomatopéias, recordatórios e quadros, compreensão do cenário, dentre outras.
MANUAL DISPONÍVEL EM: 
http://www.cp2.g12.br/blog/labre2/programas-e-tutoriais/hagaque/
 

FONTE: http://www.cp2.g12.br/blog/labre2/programas-e-tutoriais/hagaque/ 

HAGÁQUÊ

Colaboradora: Nivalda Oliveira de Souza –  NTE Monte Carmelo 
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O QUE É:  Software utilizado para criar exercícios interativos utilizando páginas Web. Ele 
possui seis ferramentas de autoria. Encontra-se disponível para as plataformas windows, linux 
e mac. Ferramenta ideal para que professores construam suas próprias atividades.
ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: Todas as áreas de conhecimento, de acordo com 
direcionamento pedagógico do responsável.
,COMPONENTE(S) CURRICULAR(ES): Todas
ETAPA(S) DE APRENDIZAGEM: Todas
HABILIDADES: Autonomia aos professores para desenvolver e criar seus próprios exercícios 
digitais  ( palavras cruzadas, preenchimento de espaços, sopa de palavras, etc) dentro do contexto 
dos componentes curriculares.
APLICABILIDADE(S): Os exercícios possibilitam aos alunos, Identificar o alfabeto, numerais 
e cores, desenvolver leitura e escrita, potencializar a interpretação de textos, desenvolver a 
percepção e o raciocínio lógico, aumentar a concentração, dentre outros.
FONTE E MANUAL DISPONÍVEL EM: 
www.ufrgs.br/redespecial/_doc/guia_hotpotatoes.pdf

HOT POTATOES

Colaboradora: Hellen Martins de Faria Figueira – NTE  Ituiutaba
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O QUE É:  Uma calculadora geradora de gráficos no plano cartesiano, que permite 
traçar diferentes tipos de funções 2D e 3D, e calcular funções trigonométricas ou 
derivadas. A calculadora inclui funções numéricas, lógicas, simbólicas e analíticas, com 
resultados em 2D ou 3D.
ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: Matemática
COMPONENTE(S) CURRICULAR(ES): Matemática
ETAPA(S) DE APRENDIZAGEM: A partir do 6º Ano do Ensino Fundamental
HABILIDADES: Utilização de recursos computacionais para uso em geometria 
dinâmica e experimentos de cálculo.
APLICABILIDADE(S): Nas visualizações 2D e 3D, as funções podem ser avaliadas 
e plotadas (desenhadas com base em coordenadas). Suporta gráficos 3D mesmo 
dependendo apenas dos eixos x e y, permite ainda traçar a tangente na imagem criada.
MANUAL DISPONÍVEL EM: 
https://docs.kde.org/trunk5/pt/kdeedu/kalgebra/kalgebra.pdf
FONTE: https://en.wikipedia.org/wiki/KAlgebra

KALGEBRA

Colaborador: Eduardo César da Silveira Sousa -NTE Pará de Minas
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O QUE É:  Software com tabela periódica que contém informações sobre 103 elementos 
químicos, incluindo seus valores de massa, carga, imagens, informações sobre sua 
descoberta, dados químicos e energéticos e um modelo do átomo. A tabela pode ser 
configurada para exibir numeração, estado da matéria, e diversas codificações de cores.
ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: Ciências da Natureza
COMPONENTE(S) CURRICULAR(ES): Química
ETAPA(S) DE APRENDIZAGEM:  A partir do 9º Ano do Ensino fundamental
HABILIDADES: Organizar e analisar dados, modelos e comparar materiais. Estabelecer 
relações entre dados obtidos e formular generalizações a partir de seu conteúdo.
APLICABILIDADE(S): O Kalzium é dividido em um painel de informações à esquerda 
, uma área que mostra os elementos da tabela periódica e um painel de legenda na parte 
inferior da janela. Além disso o programa possui um editor molecular, que permite ver 
e editar moléculas usando as bibliotecas Avogrado.
FONTE E MANUAL DISPONÍVEL EM: 
https://docs.kde.org/trunk5/pt_BR/kdeedu/kalzium/kalzium.pdf
https://www.ufrgs.br/soft-livre-edu/software-educacional-livre-na-wikipedia/kalzium/

KALZIUM

Colaborador: Eduardo César da S. Sousa -NTE Pará de Minas
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O QUE É:  Jogo para formação de palavras.
ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: Linguagens
COMPONENTE(S) CURRICULAR(ES): Língua Portuguesa e Estrangeira
ETAPA(S) DE APRENDIZAGEM: A partir do 1º Ano do Ensino Fundamental
HABILIDADES: Reconhecer letras, aprender a formar palavras, treinar a linguagem 
escrita, familiarizar com as novas tecnologias digitais.
APLICABILIDADE(S): O jogo apresenta uma palavra com as letras embaralhadas 
e o aluno precisa descobrir qual é. Possui três níveis de dificuldade e a possibilidade 
de escolher as palavras utilizadas em cada um deles, aumentando a complexidade. As 
palavras também podem ser escritas em outro idioma, o que permite seu uso para 
as disciplinas de língua estrangeira. É um jogo de fácil usabilidade e com muitas 
possibilidade de adequação.
FONTE E MANUAL DISPONÍVEL EM:
http://classe.geness.ufsc.br/index.php/Kanagram

KANAGRAM

Colaboradora: Soraya Hissa Hojrom - DTAE/OC
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O QUE É:  Um programa que possibilita a aprendizagem do cálculo de frações e 
porcentagens por meio de exercícios digitais. 
ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: Matemática
COMPONENTE(S) CURRICULAR(ES): Matemática
ETAPA(S) DE APRENDIZAGEM: A partir do 3º Ano do Ensino fundamental
HABILIDADES: Dominar as operações básicas e ter noção de frações, porcentagem, 
fatoração, números decimais e mínimo múltiplo comum. 
APLICABILIDADE(S): Maior aprofundamento com o trabalho de frações, números 
decimais e fatoração em números primos. São oferecidos seis exercícios: Aritmética, 
Comparação, Conversão,Números mistos, Fatoração e Porcentagem.
MANUAL DISPONÍVEL EM: 
https://www.mundoubuntu.com.br/images/PDFs/kbruch.pdf
FONTE: 
https://www.mundoubuntu.com.br/educacionais/aplicativos-educacionais/301-kbruch-exercite-o-calculo-de-fracoes-e-porcentagens-no-ubuntu

KBRUCH

	

Colaboradora: Nilma Lana Leite Pascini - NTE Ponte Nova
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O QUE É:  Jogo baseado no conhecido jogo da forca. Possui várias categorias de palavras, 
em 24 idiomas, sendo que o usuário pode, também, adicionar suas próprias categorias, 
se desejar. Há vários níveis de dificuldade: fácil, médio, difícil e uma categoria que 
apresenta somente nomes de animais. É escolhida uma palavra ao acaso, as palavras 
são escondidas, é preciso adivinhar a palavra, tentando uma letra após a outra. Cada vez 
que erra uma letra, parte da imagem de um enforcado é desenhada. 
ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: Linguagens
COMPONENTE(S) CURRICULAR(ES): Língua portuguesa e Estrangeira
ETAPA(S) DE APRENDIZAGEM: A partir do 3º Ano do Ensino fundamental
HABILIDADES: Leitura e escrita de palavras, estratégias de observação, comparação, 
levantamento de hipóteses.
APLICABILIDADE(S): Este jogo é uma ótima ferramenta para alfabetização e 
poderá ser utilizado pelo professor no aprendizado da língua portuguesa, inglesa ou 
outro idioma dentre os 24 oferecidos pelo aplicativo.
MANUAL DISPONÍVEL EM: 
https://docs.kde.org/stable5/pt_BR/kdeedu/khangman/index.html
FONTE: Linux-SEE/MG

KHANGMAN

Colaboradora: Anísia Lucrécia Rodrigues Fraga – NTE Montes Claros
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O QUE É:  Software livre de Geometria Dinâmica. 
ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: Matemática
COMPONENTE(S) CURRICULAR(ES): Matemática
ETAPA(S) DE APRENDIZAGEM: A partir do 6º Ano do Ensino Fundamental
HABILIDADES: Desenvolvimento da capacidade de resolução de problemas. 
Construção de objetos virtuais. Programação baseada na lógica matemática.
APLICABILIDADE(S): Permite aos estudantes explorarem figuras e conceitos 
matemáticos e servir como uma ferramenta WYSIWIG para desenhar figuras matemáticas.
MANUAL DISPONÍVEL EM:  
https://docs.kde.org/trunk5/pt_BR/kdeedu/kig/kig.pdf

FONTE: https://www.ufrgs.br/soft-livre-edu/software-educacional-livre-na-wikipedia/kig/

KIG

Colaborador: Eduardo César da S. Sousa- NTE Pará de Minas
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O QUE É:  Aplicativo desenvolvido para ajudar o usuário a aprender o alfabeto de um 
novo idioma e depois aprender a ler sílabas simples.
ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: Linguagens
COMPONENTE(S) CURRICULAR(ES): Língua Portuguesa e Estrangeira
ETAPA(S) DE APRENDIZAGEM: A partir do 3º Ano do Ensino Fundamental
HABILIDADES: Reconhecer as letras e sílabas do alfabeto. 
APLICABILIDADE(S): aprender as bases de um idioma.
MANUAL DISPONÍVEL EM: 
https://docs.kde.org/trunk5/pt_BR/kdeedu/klettres/klettres.pdf
FONTE: Linux-SEE/MG

KLETTERS

	

Colaboradora: Telma Alba Xavier Nunes e Silva- NTE Varginha
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O QUE É:  Um programa que simula um planetário.
ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: Ciências da Natureza
COMPONENTE(S) CURRICULAR(ES): Ciência/Física
ETAPA(S) DE APRENDIZAGEM: A partir do 9º Ano do Ensino Fundamental
HABILIDADES: Identificar diversos objetos celestes e rastrear seus movimentos 
pelo céu.
APLICABILIDADE(S): O programa exibe uma simulação gráfica do céu noturno com 
estrelas, constelações, nebulosas, galáxias, todos os planetas, o Sol, a Lua, cometas e 
asteroides da maneira em que se encontram em qualquer hora configurada, de qualquer 
localidade da Terra. Entre outras características, pode controlar telescópios e câmeras 
CCD. Pode também baixar fotos e imagens de qualquer astro de bancos de imagens dos 
serviços de astronomia do mundo. Conta com um sistema de busca eficiente que pode 
se organizar por tipo (galáxia, cometa, aglomerado, etc) catálogo (NGC e M) e nome.

FONTE E MANUAL DISPONÍVEL EM:
http://classe.geness.ufsc.br/index.php/KStars
https://edu.kde.org/kstars/screenshots.php

KSTARS

Colaboradoras: Gilmara Vieira L. Machado - NTE e Juliana Ribeiro D. Resende -DIVEP- Leopoldina
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O QUE É:  Aplicativo desenvolvido para ajudar o usuário a aprender e treinar a digitar.
ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: Linguagens 
COMPONENTE(S) CURRICULAR(ES): Lingua Portuguesa e Estrangeira
ETAPA(S) DE APRENDIZAGEM: 9º Ano EF , Ensino Médio e EJA- EM
HABILIDADES: Aprender ou aperfeiçoar sua digitação com o auxílio de estatísticas 
e níveis de dificuldade automáticos.
APLICABILIDADE(S): O KTouch é um programa para aprender a escrever à máquina. 
Ajuda-o a aprender a escrever num teclado rápida e corretamente. Cada dedo tem o seu 
lugar no teclado, com determinadas teclas associadas. Desenvolve coordenação motora 
e reconhecimento das letras do alfabeto e o raciocínio lógico.
MANUAL DISPONÍVEL EM: 
https://docs.kde.org/trunk5/pt/kdeedu/ktouch/index.html
FONTE:  http://meupinguim.com/ktouch-curso-digitacao-linux/

KTOUCH

Colaborador: Wanderlei Robson Reginaldo - NTE Itajubá
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O QUE É:  Um ambiente educativo de programação. Os comandos usados para 
programar são do estilo da linguagem de programação Logo. Uma funcionalidade única 
do Logo é que os comandos são normalmente traduzidos para a língua falada pelo 
programador. 
ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: Todas
COMPONENTE(S) CURRICULAR(ES): Todos os componentes curriculares, de 
acordo com direcionamento pedagógico do responsável.

ETAPA(S) DE APRENDIZAGEM: A partir do 5º Ano do Ensino fundamental

HABILIDADES: Raciocínio lógico, organização pensamentos e as ações, solução 
dos desafios, criatividade, capacidade de solucionar problemas, habilidade espacial, 
atenção, memória, observação, comparação, análise e síntese.

APLICABILIDADE(S): Como a programação envolve tomada de decisões, isso 
habilita o estudante a resolver problemas de matemática, de lógica, de ciências. O 
KTurtle trabalha com operadores matemáticos: adição, subtração, multiplicação, divisão 
e potenciação; Valores booleanos (verdadeiro/falso); ,operadores de comparação: igual, 
diferente, maior que, menor que, maior ou igual, menor ou igual.

MANUAL DISPONÍVEL EM: 
https://docs.kde.org/trunk5/pt_BR/kdeedu/kturtle/index.html

FONTE: Linux-SEE/MG

KTURTLE

Colaboradora: Anísia Lucrécia Rodrigues Fraga – NTE Montes Claros
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O QUE É:  Um globo virtual e atlas do mundo que permite escolher entre Terra, Lua, 
Vênus, Marte, Mercúrio e outros. Ele apresenta um pequeno banco de dados com mais 
de 12.000 lugares (cidades, montanhas, vulcões)
ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: Ciências Humanas e Ciências da Natureza
COMPONENTE(S) CURRICULAR(ES): Geografia, Sociologia, Ciências e Física
ETAPA(S) DE APRENDIZAGEM: A partir do 6º Ano do Ensino Fundamental
HABILIDADES: A partir da leitura e interpretação do globo virtual, desenvolve-se as 
inter-relações entre espaços, noções do sistema de coordenadas geográficas (latitude e 
longitude), conceito de escala, de lateralidade, referências e orientação espacial, visão 
oblíqua, visão vertical, imagem tridimensional e bidimensional
APLICABILIDADE(S): Desenvolvimento de inúmeras habilidades e aplicado no 
ensino de diversos conteúdos. permite ao usuário mover-se livremente através do 
mapa e procurar por lugares; permite ampliar e ter muitas visualizações diferentes da 
superfície da Terra.
MANUAL DISPONÍVEL EM: Incluído no aplicativo - Aba “Ajuda
FONTE: Linux-SEE/MG

MARBLE

Colaboradora: Anísia Lucrécia Rodrigues Fraga – NTE Montes Claros
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O QUE É:  Software livre de astronomia para visualização do céu, nos moldes de um 
planetário. Com excelente qualidade técnica e gráfica, o programa é capaz de simular 
o céu diurno, noturno e os crepúsculos de forma muito realista. É capaz ainda de 
simular planetas, luas, estrelas, eclipses e tudo em tempo real, fornecendo informações 
detalhadas de milhares de corpos celestes.
ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: Ciências Humanas e Ciências da Natureza
COMPONENTE(S) CURRICULAR(ES): Geografia, Ciências, Física
ETAPA(S) DE APRENDIZAGEM: A partir do 6º Ano do Ensino Fundamental
HABILIDADES: Estimular a aprendizagem, bem como fomentar o interesse do aluno 
acerca da construção do conhecimento de fenômenos astronômicos.
APLICABILIDADE(S): Simulação em tempo real da visualização de mais de 600.000 
estrelas e suas respectivas distâncias e demais informações astronômicas e físicas, 
além de mostrar em tempo real a passagem dos vários satélites que orbitam a terra, 
dentre outras.
VIDEOAULA DISPONÍVEL EM: 
https://www.youtube.com/watch?v=DNm7czBQt24&t=32s

FONTE: http://www.stellarium.org/pt/ 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Stellarium

STELLARIUM

Colaboradora: Antonia Idelzira Feitosa- NTE Teófilo Otoni
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O QUE É:  Um simulador interativo de física que permite explorar o mundo da física 
através de simulações. 
ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: Ciências da Natureza
COMPONENTE(S) CURRICULAR(ES): Ciências e Física
ETAPA(S) DE APRENDIZAGEM: A partir do 9º Ano do Ensino Fundamental
HABILIDADES: Apropriação das Leis da física
APLICABILIDADE(S): Simulação  das leis da física: o movimento de Brownian, o 
movimento de pêndulo duplo, o pêndulo de Newton, a curva de Lissajous, teorema da 
divergência, alteração de dois corpos, entre outras.
FONTE E MANUAL DISPONÍVEL EM: 
https://docs.kde.org/trunk5/pt_BR/kdeedu/step/step.pdf

STEP

Colaboradora: Soraya Hissa Hojrom - DTAE/OC
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O QUE É:  Um jogo criado e usado para a aprendizagem de matemática onde os 
jogadores tentam resolver os problemas antes que os meteoros caiam sobre a cabeça 
dos pinguins.
ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: Matemática
COMPONENTE(S) CURRICULAR(ES): Matemática
ETAPA(S) DE APRENDIZAGEM: A partir do 1º Ano do Ensino Fundamental
HABILIDADES: Apropriação das operações matemáticas básicas.
APLICABILIDADE(S): Estimular o aprendizado em matemática. O jogador é motivado 
a resolver as operações para salvar os pinguins. Pode ser usado para competições em 
equipe ou individual. 
MANUAL DISPONÍVEL EM: http://cta.ifrs.edu.br/manuais/visualizar/41
FONTE: https://pt.wikipedia.org/wiki/TuxMath#Utiliza.C3.A7.C3.A3o_em_escolas

TUX MATH

Colaborador: Bruno Alves da Silva -  Monte Carmelo
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O QUE É:  Software que simula um livro para colorir. Com ele, é possível ensinar e 
treinar a colorir, pintar, rabiscar formas e montar figuras divertidas. Todos os movimentos 
e objetos possuem sons. Logo, enquanto você desenha, ele também emite barulhos 
divertidos que incentivam continuar a tarefa. 
ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: Linguagens
COMPONENTE(S) CURRICULAR(ES): Artes
ETAPA(S) DE APRENDIZAGEM: A partir do 1º Ano do Ensino Fundamental
HABILIDADES: Desenvolvimento da coordenação motora, criatividade e raciocínio 
lógico
APLICABILIDADE(S): Disponibiliza uma série de ferramentas de desenho que 
podem ser escolhidas aleatoriamente pelo usuário, possibilitando liberar a imaginação 
e combinar elementos divertidos. Além disso, ele também pode ser uma ótima distração 
após um estressante dia de trabalho.
MANUAL DISPONÍVEL EM: http://tuxpaint.org/docs/ 
FONTE: http://tuxpaint.org/

TUX PAINT

Colaboradora: Camila Aparecida da Silva – NTE Ouro Preto
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O QUE É:  Software criado para praticar digitação, aprimorando a agilidade e precisão 
no teclado. Conta com múltiplos cenários e vários níveis de dificuldade.
ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: Linguagens
COMPONENTE(S) CURRICULAR(ES): Todos os componentes curriculares, de 
acordo com direcionamento pedagógico do responsável.
ETAPA(S) DE APRENDIZAGEM: A partir do 1º Ano do Ensino Fundamental
HABILIDADES: Aprender ou aperfeiçoar a digitação e o uso do teclado.
APLICABILIDADE(S): Digitação com agilidade, coordenação motora, raciocínio 
lógico dentre outras.
MANUAL DISPONÍVEL EM: Indisponível
FONTE: Linux- SEE/MG

TUX TYPING

Colaborador: Lucas Sílvio França e Braga - NTE Patrocínio
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JOGOS
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O QUE É:  Um jogo de raciocínio lógico/espacial, que apresenta como como plano de 
fundo a formação de moléculas
ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: Ciências da Natureza 
COMPONENTE(S) CURRICULAR(ES): Ciências - Química
ETAPA(S) DE APRENDIZAGEM: A partir do 9º Ano do Ensino Fundamental
HABILIDADES: Reconhecer a composição das moléculas e desenvolver a lógica 
espacial
APLICABILIDADE(S): Desenvolver raciocínio lógico, coordenação visomotora, 
comparação e classificação
MANUAL: Indisponível
FONTE: https://en.wikipedia.org/wiki/Atomix_(video_game) 
http://seer.upf.br/index.php/rep/article/download/3150/2137

ATOMIX

Colaborador: Eduardo César da S. Sousa- NTE Pará de Minas



41

O QUE É:  Um jogo de batalha naval para o KDE. Os navios são posicionados em um 
tabuleiro que representa o mar. Os jogadores tentam atingir os navios dos adversários 
por jogadas, não sabendo onde eles estão posicionados. 
ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: Todas as áreas de conhecimento, de acordo com 
o direcionamento pedagógico do responsável
COMPONENTE(S) CURRICULAR(ES): Todos os componentes curriculares, de 
acordo com direcionamento pedagógico do responsável
ETAPA(S) DE APRENDIZAGEM: A partir do 6º Ano do Ensino Fundamental
HABILIDADES: Estratégia, atenção e intuição.
APLICABILIDADE(S): Estimular a tomada de decisão e resolução de problemas
MANUAL: https://docs.kde.org/trunk5/pt_BR/kdegames/knavalbattle/knavalbattle.pdf

FONTE:http://webeduc.mec.gov.br/linuxeducacional/curso_le/programas_educacionais.html

BATALHA NAVAL

Colaborador: Daniel Pires Ribeiro – NTE Ponte Nova.
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O QUE É: Constituído de vários tipos de jogos o Gbrainy é um provocador e treinador 
do cérebro
ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: Linguagens e Matemática
COMPONENTE(S) CURRICULAR(ES): Linguagens e Matemática
ETAPA(S) DE APRENDIZAGEM: A partir do 6º Ano do Ensino Fundamental
HABILIDADES: Raciocínio; cálculo mental; memória de curto prazo e aptidão verbal
APLICABILIDADE(S): Possui diferentes tipos de jogos, como quebra-cabeças 
lógicas, jogos de cálculo mental, instrutores de memória e analogias verbais projetadas 
para testar diferentes habilidades cognitivas. O jogador pode escolher diferentes níveis 
de dificuldade, tornando o gbrainy agradável para crianças, adultos ou idosos.
VIDEOAULA DISPONÍVEL EM:
https://www.youtube.com/watch?v=VfKsycljUBw
FONTE:https://wiki.gnome.org/Apps/gbrainy

GBRAINY

Colaboradora: Anísia Lucrécia Rodrigues Fraga – NTE Montes Claros
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O QUE É:  Aplicativo para jogar o tradicional Tangram, jogo de origem chinesa. O 
usuário tem que organizar um conjunto de peças para combinar uma dada forma
ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: Linguagens e Matemática
COMPONENTE(S) CURRICULAR(ES): Artes e Matemática
ETAPA(S) DE APRENDIZAGEM:  A partir do 2º Ano do Ensino Fundamental
HABILIDADES: Raciocínio Lógico, resolução de problemas, concentração e intuição
APLICABILIDADE(S): Permite jogar 33 modalidades diferentes de tangram e 
inclui mais de 4600 figuras para resolver, permite também a criação de novas figuras 
e competições o aplicativo pode facilitar a compreensão das formas geométricas, 
desenvolver a criatividade e o raciocínio lógico fundamentais para o processo ensino-
aprendizagem
MANUAL DISPONÍVEL EM: Indisponível 
FONTE: https://www.prof-edigleyalexandre.com/2011/05/tangran-no-ubuntu.html

GLPECES

Colaborador: Eduardo César da S. Sousa- NTE Pará de Minas
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O QUE É:  Uma versão de um popular jogo chamado Bejeweled ou Diamond Mine para 
GNU / Linux. O objetivo do jogo é fazer o alinhamento de 3 ou mais gemas, tanto vertical 
quanto horizontal, trocando gemas adjacentes. O jogo termina quando não há jogadas 
possíveis para a esquerda.
ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: Linguagens e Matemática
COMPONENTE(S) CURRICULAR(ES): Multidisciplinar
ETAPA(S) DE APRENDIZAGEM: A partir do 2º Ano do Ensino Fundamental
HABILIDADES: Raciocínio Lógico, intuição e concentração.
APLICABILIDADE(S): desenvolve a autoconfiança, trabalha a organização, acelera 
tomadas de decisão, relaxa, aumenta a concentração.
MANUAL DISPONÍVEL EM: Indisponível
FONTE: http://gweled.org/
https://tutorfreebr.blogspot.com.br/2012/10/gweled-alinhe-tres-pedras-na.html

GWELED

Colaborador: Sabrina Neves de Almeida Ribeiro -  NTE Nova Era
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O QUE É:  Um jogo simples de construção com várias atividades lúdicas. 
ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: Linguagens e Ciências da Natureza
COMPONENTE(S) CURRICULAR(ES): Língua Portuguesa, Estrangeira e 
Ciências,
ETAPA(S) DE APRENDIZAGEM: A partir do 1º Ano do Ensino Fundamental
HABILIDADES: Coordenação motora, o raciocínio lógico e a criatividade.
APLICABILIDADE(S): Pode- se trabalhar várias combinações com as partes do corpo 
human de forma bem engraçada e descontraída. O aplicativo possibilita a realização de 
descobertas ao fazer escolhas diante dos vários cenários com múltiplas disposições. 
possui também outros cenários com temas diferentes. Não existe nenhum vencedor 
para o jogo. O único intuito é fazer os rostos mais engraçados que conseguir. O Homem 
Batata pronuncia os nomes dos objetos ao serem arrastados. A língua estrangeira deverá 
ser escolhida. Poderá ser utilizado para aprendizagem do vocabulário das várias línguas 
estrangeiras.
MANUAL DISPONÍVEL EM: Indisponível
FONTE: 
http://www.mundoubuntu.com.br/educacionais/aplicativos-educacionais/94-homem-batata

HOMEM BATATA 

Colaboradora: Eliana Soares Lisboa – NTE Ubá
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O QUE É:  Um remake do clássico PAC-MAN, mantendo todas as características 
principais do game original. Assim como no game original, o objetivo de Kapman é 
capturar todas as bolinhas do cenário, evitando que os fantasmas te peguem primeiro.
ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: Todas as áreas de conhecimento, de acordo com 
direcionamento pedagógico do responsável.
COMPONENTE(S) CURRICULAR(ES): Multidisciplinar
ETAPA(S) DE APRENDIZAGEM: A partir do 1º Ano do Ensino Fundamental
HABILIDADES: Raciocínio, orientação espacial, memória e atenção, flexibilidade de 
raciocínio, pensamento lógico, planejamento estratégico. 
APLICABILIDADE(S): O jogo pode ser aplicado em qualquer idade, pois tem vários 
níveis/fases de dificuldades. Pode ser utilizado para desenvolver habilidades visuais, 
espaciais e raciocínio lógico que favorecem a aprendizagem de diversas áreas de 
conhecimento. 
MANUAL DISPONÍVEL EM: Ao abrir o aplicativo, na aba “Ajuda 
FONTE: Linux-SEE/MG

KAPMAN

Colaboradora: Anísia Lucrécia R. Fraga – NTE Montes Claros
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O QUE É: Um jogo construído em torno da geometria molecular. Emprega olhares 
bidimensionais simplistas em diferentes elementos químicos. Uma molécula é 
desmontada em átomos separados e espalhados sobre o tabuleiro. O jogador deve 
remontar a molécula para completar o nível atual e passar para o próximo.
ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: Ciências da Natureza
COMPONENTE(S) CURRICULAR(ES): Ciência/ Química
ETAPA(S) DE APRENDIZAGEM:  A partir do 9º Ano do Ensino Fundamental
HABILIDADES: Reconhecer a composição das moléculas e desenvolver a lógica 
espacial.
APLICABILIDADE(S): Desenvolver raciocínio lógico, coordenação visomotora, 
concentração e resolução de problemas e tomada de decisão.
FONTE E MANUAL DISPONÍVEL EM: 
https://docs.kde.org/stable5/pt_BR/kdegames/katomic/index.html 

KATOMIC

Colaboradores: Sabrina Neves de A. Ribeiro- NTE Nova Era e Eduardo César da Si. Sousa - NTE Pará de Minas
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O QUE É:  Jogo de quebrar barreiras onde o objetivo é destruir o máximo de tijolos 
possível sem perder a bola.
ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: Todas as áreas de conhecimento, de acordo com 
direcionamento pedagógico do responsável
COMPONENTE(S) CURRICULAR(ES): Multidisciplinar
ETAPA(S) DE APRENDIZAGEM: A partir do 6º Ano do Ensino Fundamental
HABILIDADES: Coordenação motora e concentração
APLICABILIDADE(S): Desenvolver raciocínio lógico, coordenação visomotora, 
concentração e resolução de problemas. 
FONTE E MANUAL DISPONÍVEL EM: 
https://docs.kde.org/trunk5/pt_BR/kdegames/kbreakout/index.html

KBREAKOUT

Colaboradora: Luanna Azevedo Cruz - NTE Diamantina
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O QUE É:  Um jogo de estratégia para dois jogadores. Os jogadores tentam construir 
uma fila de quatro peças da sua cor numa linha, coluna ou numa diagonal, usando 
estratégias diferentes.
ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: Todas as áreas de conhecimento, de acordo com 
direcionamento pedagógico do responsável.
COMPONENTE(S) CURRICULAR(ES): Multidisciplinar
ETAPA(S) DE APRENDIZAGEM:  A partir do 3º Ano do Ensino Fundamental
HABILIDADES: Raciocínio lógico, visiomotoras e espaciais
APLICABILIDADE(S): Desenvolver o raciocínio lógico, habilidades visuais e 
espaciais que favorecem a aprendizagem nas diversas áreas de conhecimento. 
FONTE E MANUAL DISPONÍVEL EM:
https://docs.kde.org/trunk5/pt_BR/kdegames/kfourinline/kfourinline.pdf

KFOUR IN LINE

Colaboradora: Anísia Lucrécia R. Fraga –NTE Montes Claros
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O QUE É:  É uma adaptação do jogo Clickomania. O seu objetivo é limpar o tabuleiro 
do jogo de todos os blocos coloridos no menor tempo possível, clicando nos grupos para 
destruí-los. O intuito global é obter a menor pontuação possível. 
ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: Todas as áreas de conhecimento, de acordo com 
direcionamento pedagógico do responsável.
COMPONENTE(S) CURRICULAR(ES): Multidisciplinar
ETAPA(S) DE APRENDIZAGEM: A partir do 1º Ano do Ensino Fundamental
HABILIDADES: Raciocínio lógico, visiomotoras e espaciais.
APLICABILIDADE(S): Desenvolver o raciocínio lógico, habilidades visuais e 
espaciais que favorecem a aprendizagem nas diversas áreas de conhecimento. 

FONTE E MANUAL DISPONÍVEL EM: 
https://docs.kde.org/trunk5/pt_BR/kdegames/klickety/klickety.pdf

KLICKETY

Colaboradora: Anísia Lucrécia R. Fraga –NTE Montes Claros
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O QUE É:  Jogo em que o usuário precisa construir uma rede de computadores girando 
os fios para conectar os terminais ao servidor. O objetivo do jogo é girar esses elementos 
até que cada cliente esteja conectado ao servidor e nenhum fio permaneça desconectado. 
Opcionalmente, você pode tentar obter uma pontuação elevada minimizando o número 
de rotações necessárias.
ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: Todos das áreas de conhecimento, de acordo com 
direcionamento pedagógico do responsável.
COMPONENTE(S) CURRICULAR(ES): Multidisciplinar
ETAPA(S) DE APRENDIZAGEM:  A partir do 6º Ano do Ensino Fundamental
HABILIDADES: Noções sobre rede, habilidade espacial, estratégias, atenção, 
pensamento lógico, observação, comparação, análise e síntese.
APLICABILIDADE(S): Desenvolver o raciocínio lógico, habilidades visuais e 
espaciais que favorecem a aprendizagem nas diversas áreas de conhecimento. 
FONTE E MANUAL DISPONÍVEL EM: 
https://docs.kde.org/trunk5/en/kdegames/knetwalk/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=6ewdmUlLvGY

KNETWALK

Colaborador: Anísia Lucrécia R. Fraga –NTE Montes Claros
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O QUE É:  Um clone do jogo Snake. É um jogo simples de duelo de cobras para um 
jogador. 
ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: Todas as áreas de conhecimento, de acordo com 
direcionamento pedagógico do responsável.
COMPONENTE(S) CURRICULAR(ES): Multidisciplinar
ETAPA(S) DE APRENDIZAGEM:  A partir do 3º Ano do Ensino Fundamental
HABILIDADES: Raciocínio lógico, concentração e coordenação motora.
APLICABILIDADE(S): Desenvolver o raciocínio lógico, habilidades visuais e 
espaciais que favorecem a aprendizagem nas diversas áreas de conhecimento. 
MANUAL DISPONÍVEL EM: No próprio aplicativo
FONTE: Linux- SEE/MG

KSNAKE

Colaboradora: Anísia Lucrécia R. Fraga –NTE Montes Claros
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O QUE É:  É um jogo simples de duelo de cobras onde é possível jogar contra o 
computador ou contra um amigo. O objetivo é viver mais tempo que o seu adversário, 
comendo tantos frutos quantos possíveis.
ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: Todas as áreas de conhecimento, de acordo com 
direcionamento pedagógico do responsável.
COMPONENTE(S) CURRICULAR(ES): Multidisciplinar
ETAPA(S) DE APRENDIZAGEM: A partir do 3º Ano do Ensino Fundamental
 HABILIDADES: Raciocínio lógico, concentração e coordenação motora.
APLICABILIDADE(S): Desenvolver o raciocínio lógico, habilidades visuais e 
espaciais que favorecem a aprendizagem nas diversas áreas de conhecimento. 
FONTE E MANUAL DISPONÍVEL EM: 
https://docs.kde.org/trunk5/pt/kdegames/ksnakeduel/

KSNAKEDUEL

Colaboradora: Anísia Lucrécia R. Fraga –NTE Montes Claros
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O QUE É:  Um jogo de quebra-cabeça para um jogador. Ao contrário de outros jogos 
nesse gênero, o usuário não se limita a alinhar peças em grades imaginárias. As peças 
são livremente móveis.  Além dos quebra-cabeças existentes, é possível criar, importar 
e exportar novos quebra-cabeças.
ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: Todas as áreas de conhecimento, de acordo com 
direcionamento pedagógico do responsável.
COMPONENTE(S) CURRICULAR(ES): Multidisciplinar
ETAPA(S) DE APRENDIZAGEM: A partir do 3º Ano do Ensino Fundamental
HABILIDADES: Concentração, raciocínio lógico, coordenação motora, memória, 
observação, comparação, análise e síntese.
APLICABILIDADE(S): Pode ser utilizado como estratégia para as ações pedagógicas 
que enfatizem a concentração, a sequência lógica e a coordenação motora. É um ótimo 
jogo pois desenvolve habilidades importantes na alfabetização, como também pode ser 
utilizado em qualquer idade, pois tem vários níveis de dificuldades, como a criação de 
novos quebra-cabeças.
FONTE E MANUAL DISPONÍVEL EM:
https://docs.kde.org/trunk5/pt/kdegames/palapeli/palapeli.pdf

PALAPELI

Colaboradora: Anísia Lucrécia R. Fraga –NTE Montes Claros e Karla Aparecida da F. Isaac - NTE Patrocínio
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O QUE É:  Jogo de tabuleiro. O objetivo é limpar todos os blocos coloridos, clicando 
nos grupos para destruí-los. O intuito global é obter a O intuito global é obter a menor 
pontuação possível .
ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: Todas as áreas de conhecimento, de acordo com 
direcionamento pedagógico do responsável.
COMPONENTE(S) CURRICULAR(ES): Multidisciplinar
ETAPA(S) DE APRENDIZAGEM: A partir do 3º Ano do Ensino Fundamental
HABILIDADES: Concentração, pensamento lógico, coordenação motora, memória, 
observação, comparação, análise.
APLICABILIDADE(S): Desenvolver o raciocínio lógico, habilidades visuais e 
espaciais que favorecem a aprendizagem nas diversas áreas de conhecimento. 
MANUAL DISPONÍVEL EM: Ao abrir o aplicativo, na aba “Ajuda 
FONTE: Linux-SEE/MG

SAME GAME

Colaboradora: Anísia Lucrécia R. Fraga –NTE Montes Claros
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O QUE É:  Jogo baseado na colocação lógica de números. Normalmente o jogo é 
composto por uma grade de 9x9, dividida em subgrades de 3x3, chamadas de “regiões”.
ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: Matemática
COMPONENTE(S) CURRICULAR(ES): Matemática
ETAPA(S) DE APRENDIZAGEM: A partir do 6º Ano do Ensino Fundamental
HABILIDADES: Raciocínio lógico.
APLICABILIDADE(S): desenvolver concentração, pensamento lógico, observação, 
comparação, análise.
MANUAL DISPONÍVEL EM:
http://www.magiadamatematica.com/diversos/planilhas/10-sudoku.pdf 
FONTE: SÁ, Ilydio. Sudoku – Um jogo lógico. Acesso em 20/09/2017
http://www.magiadamatematica.com/diversos/planilhas/10-sudoku.pdf. 
PERCÍLIA, Eliene. “Sudoku”; Brasil Escola.  Acesso em 20/07/2017
http://brasilescola.uol.com.br/curiosidades/sudoku.htm

SUDOKU

Colaboradora: Luanna Azevedo Cruz - NTE Diamantina
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O QUE É:  Um jogo de corrida de kart inspirado no clássico Mario Kart, mas com o Tux 
(o mascote do Linux) e amigos. É um jogo de pilotagem.
ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: Todas as áreas de conhecimento, de acordo com 
direcionamento pedagógico do responsável.
COMPONENTE(S) CURRICULAR(ES): Multidisciplinar
ETAPA(S) DE APRENDIZAGEM:  A partir do 3º Ano do Ensino Fundamental
HABILIDADES: Concentração e coordenação motora.
APLICABILIDADE(S):  Desenvolver concentração, observação e coordenação 
motora.
MANUAL DISPONÍVEL EM: No próprio aplicativo 
FONTE: Linux-SEE/MG

SUPERTUXKART

Colaborador: Marco Pires - NTE Diamantina
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O QUE É:  Um quebra-cabeça chinês formado por 7 peças. Essas peças são 2 triângulos 
grandes, 2 pequenos, 1 médio, 1 quadrado e 1 paralelogramo. Com essas peças pode ser 
formado várias figuras. Neste quebra-cabeça, deve-se seguir duas regras: usar todas as 
peças e não sobrepô-las.
ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: Linguagens e Matemática
COMPONENTE(S) CURRICULAR(ES): Arte e Matemática
ETAPA(S) DE APRENDIZAGEM: A partir do 3º Ano do Ensino Fundamental
HABILIDADES: Raciocínio Lógico, resolução de problemas, concentração e intuição
APLICABILIDADE(S): Montar as figuras possibilita o desenvolvimento do raciocínio 
lógico, da a visão espacial, explora a criatividade, aprende sobre a classificação de 
formas geométricas e aprimora a resolução de problemas. 
MANUAL DISPONÍVEL EM: No próprio aplicativo 
FONTE: http://gtans.sourceforge.net/

TANGRANS

Colaboradora: Márcia Matos Antunes Bahia – NTE Almenara 
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O QUE É:  Um jogo de tabuleiro.
ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: Linguagens e Matemática
COMPONENTE(S) CURRICULAR(ES): Ed. Física e Matemática
ETAPA(S) DE APRENDIZAGEM: A partir do 3º Ano do Ensino Fundamental
HABILIDADES: Memória, imaginação, concentração, planejamento e tomada de 
decisões, dentre outras.
APLICABILIDADE(S): A prática do xadrez leva o aluno a desenvolver várias 
habilidades intelectuais e cognitivas. De forma simplificada, ajuda a melhorar  a atenção 
e concentração..
MANUAL DISPONÍVEL EM: http://www.xadreztotal.com.br/aprenda-a-jogar-xadrez/ 

FONTE:https://planetaxadrez.wordpress.com/2011/10/14/xadrez-aprendizagem/
https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/biologia/o-xadrez-na-escola-como-disciplina/13748

XADREZ

Colaborador: Marco Pires – NTE Diamantina
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O QUE É:  Programa de código aberto, desenvolvido pela Blender Foundation, para 
modelagem, animação, texturização, composição, renderização, edição de vídeo e criação 
de aplicações interativas em 3D, tais como jogos, apresentações e outros, através de 
seu motor de jogo integrado, o Blender Game Engine. Atualmente o programa suporta 
25 idiomas, inclusive o português. Similar ao  3D Studio.
ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: Linguagens
COMPONENTE(S) CURRICULAR(ES): Comunicação
ETAPA(S) DE APRENDIZAGEM: A partir do Ensino Médio
HABILIDADES: Modelagem, animação, texturização, composição, renderização, 
edição de vídeo e criação de aplicações interativas em 3D.
APLICABILIDADE(S): Blender pode ser utilizado para criar visualizações de espaços 
tridimensionais, imagens estáticas e vídeos de alta qualidade e excelência profissional
MANUAL DISPONÍVEL EM: https://docs.blender.org/manual/pt/dev/

http://www.iar.unicamp.br/lab/luz/ld/Arquitetural/manuais/softwares/manual_blender_basico.pdf

FONTE: https://pt.wikipedia.org/wiki/Blender
 https://docs.blender.org/manual/pt/dev/getting_started/about/introduction.html

Colaborador: Eduardo César da S.ilveira Sousa- NTE Pará de Minas

BLENDER
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O QUE É:  Visualizador de eBooks incluído no software de gerenciamento de eBooks 
Calibre.
ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: Todas
COMPONENTE(S) CURRICULAR(ES): Multidisciplinar
ETAPA(S) DE APRENDIZAGEM: A partir do 3º Ano do Ensino Fundamental
HABILIDADES: Leitura e Compreensão de Textos.
APLICABILIDADE(S): Permite a leitura de livros eletrônicos (eBooks), incluindo a 
inserção de marcações, retorno à última página aberta e personalizações de visualização..
MANUAL DISPONÍVEL EM: https://manual.calibre-ebook.com/pt_BR/viewer.html 

FONTE: https://manual.calibre-ebook.com/pt_BR/

	

Colaborador: Maurício Cármine da Silva – NTE São João del-Rei

E-BOOK VIEWER 
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O QUE É:  Programa voltado principalmente para criação e edição de imagens raster 
(Bitmap), e em menor escala também para desenho vetorial.  Similar ao Photoshop.
ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: Todas
COMPONENTE(S) CURRICULAR(ES): Multidisciplinar
ETAPA(S) DE APRENDIZAGEM: A partir do Ensino Médio
HABILIDADES: Manipulação de imagens e fotos. 
APLICABILIDADE(S): Criar gráficos, logotipos, redimensionar fotos, alterar cores, 
combinar imagens utilizando camadas, remover partes indesejadas e converter arquivos 
entre diferentes formatos de imagem digital. 
MANUAL DISPONÍVEL EM: https://docs.gimp.org/2.8/pt_BR/

FONTE: www.techtudo.com.br/tudo-sobre/gimp.html
https://pt.wikipedia.org/wiki/GIMP

Colaborador: Wanderlei Robson Reginaldo –  NTE  Itajubá

GIMP
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O QUE É:  Programa para capturar a tela visualizada de seu computador e salvar em 
uma variedade de formatos de imagem. Além disso pode adicionar anotações, dados 
gráficos (setas, linhas, textos, …).
ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: Todas
COMPONENTE(S) CURRICULAR(ES): Multidisciplinar
ETAPA(S) DE APRENDIZAGEM: A partir do 6º Ano do Ensino Fundamental
HABILIDADES: Capturar telas e salvar os arquivos em diversas extensões .
APLICABILIDADE(S): Utilizado em diversas atividades no computador, de acordo 
com direcionamento pedagógico do responsável, não havendo qualquer restrição para 
sua utilização. 
MANUAL DISPONÍVEL EM: Não encontrado
FONTE: https://www.maketecheasier.com/hotshots-screen-capture-tool-linux/

Colaborador: Eduardo César da Silveira Sousa -NTE Pará de Minas

HOTSHOTS



65

O QUE É:  Aplicativo para desenho CAD 2D, ideal para a construção de projetos 
como desenhos e documentações e para o desenvolvimento de projetos relacionados à 
construção. Conta com uma boa quantidade de ferramentas especiais para gráficos e 
designs da mesma forma que um editor de imagens, trabalhando com camadas e outros 
acessórios. Similar ao AutoCAD.
ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: Matemática e Linguagens
COMPONENTE(S) CURRICULAR(ES): Multidisciplinar
ETAPA(S) DE APRENDIZAGEM:  A partir do Ensino Médio
HABILIDADES: Capacidade de planejar, criar e executar projetos de desenho digital.
APLICABILIDADE(S): Projetos de engenharia civil.
FONTE E MANUAL DISPONÍVEL EM:
http://wiki.librecad.org/index.php/LibreCAD_users_Manual/es

Colaborador: Nivalda Oliveira de Souza – NTE Monte Carmelo

LIBRECAD 



66

O QUE É:  Programa de desenho gráfico vetorial. Os gráficos vetoriais armazenam e 
exibem uma imagem como se fosse composta de elementos geométricos simples, como 
linhas, círculos, e polígonos ao invés de um apanhado de pixels. Similar ao CorelDRAW.
ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: Todas
COMPONENTE(S) CURRICULAR(ES): Multidisciplinar
ETAPA(S) DE APRENDIZAGEM: A partir do Ensino Médio
HABILIDADES: Criação de desenhos, diagramas e gráficos.
APLICABILIDADE(S): Criação de jornal, revista, panfleto, cartaz, anúncio, 
informativo, cartão, convite, etc.  
FONTE E VIDEOAULA DISPONÍVEL EM: 
https://www.youtube.com/watch?v=u5t_mWizWtU
https://wiki.documentfoundation.org/images/3/3e/0100GS3-GuiadoIniciante-ptbr.pdf

Colaborador: Nivalda Oliveira de Souza – NTE Monte Carmelo

LIBREOFFICE DRAW 
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O QUE É:  Programa para desenho e edição de imagens. Seu objetivo é fornecer aos 
usuários uma maneira simples e poderosa de desenhar e manipular imagens. Similar ao 
Photoshop.
ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: Linguagens
COMPONENTE(S) CURRICULAR(ES): Multidisciplinar
ETAPA(S) DE APRENDIZAGEM: A partir do Ensino Médio
HABILIDADES: Noções de edição de imagens.
APLICABILIDADE(S): Pode ser usado para edição rápida, como redimensionar 
imagens ou ajustar as cores das fotografias, mas também para tarefas mais profissionais 
que dependem de imagens em camadas e muito mais.  
FONTE E MANUAL DISPONÍVEL EM: 
https://www.howtoforge.com/editing-images-with-pinta 

Colaborador: Camila Aparecida da Silva – NTE Ouro Preto

PINTA
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O QUE É:  Programa visualizador de imagens rápido e leve.
ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: Linguagens
COMPONENTE(S) CURRICULAR(ES): Multidisciplinar
ETAPA(S) DE APRENDIZAGEM: A partir do Ensino Médio 
HABILIDADES: Organizar apresentação de slides e imagens.
APLICABILIDADE(S): Visualizar e executar uma apresentação de slides de imagens 
conforme preferencia do usuário.
FONTE E MANUAL DISPONÍVEL EM: http://docs.xfce.org/apps/ristretto/start.

Colaborador: Valmir Maximo Viana – NTE Ouro Preto.

RISTRETTO
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O QUE É:  Um visualizador de documentos para múltiplos formatos. O objetivo deste 
programa é substituir os diversos visualizadores de documentos que existem no Gnome 
Desktop com um único aplicativo simples.
ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: Linguagens
COMPONENTE(S) CURRICULAR(ES): Multidisciplinar
ETAPA(S) DE APRENDIZAGEM:  A partir do Ensino Médio
HABILIDADES: Visualizar documentos digitais em diversos tipos de extensão.
APLICABILIDADE(S): Projetado especificamente para suportar os seguintes 
formatos de arquivos: PDF, Postscript, djvu, tiff, dvi, XPS, suporte SyncTex com gedit, 
livros de quadrinhos (cbr, cbz, cb7 e cbt).
FONTE E MANUAL DISPONÍVEL EM: https://wiki.gnome.org/Apps/Evince

Colaborador: Eduardo César da Silveira Sousa - NTE Pará de Minas

EVINCE
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O QUE É: Aplicativo que possibilita importar, gravar, editar e exportar arquivos de 
áudio em MP3, WAV, AIFF, OGG, dentre outros. Possibilita alteração da velocidade do 
som, alteração do tom, remoção de ruído, equalizador de volume, reforço de graves, wah 
wah (efeito). E, com auxílio de plug-ins, outras funcionalidades são adicionadas, como, 
por exemplo, a reverberação.
ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: Linguagens
COMPONENTE(S) CURRICULAR(ES): Comunicação
ETAPA(S) DE APRENDIZAGEM: EM Profissional
Obs.:Pelo professor, o aplicativo poderá ser utilizado como facilitador da prática 
pedagógica em qualquer área de conhecimento, componente curricular e etapa de 
aprendizagem.
HABILIDADES: Conhecimento em recursos de edição profissional e termos técnicos 
relacionados a formatos de áudio.
APLICABILIDADE(S): Produção de mídia para qualquer área do conhecimento, 
possibilitando inúmeras aplicações no campo digital, educacional, eventos, apresentações, 
etc.
FONTE E MANUAL DISPONÍVEL EM: http://manual.audacityteam.org/

AUDACITY

Colaborador: Lucas Sílvio França e Braga- NTE Patrocínio
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O QUE É:  Um software para capturar e inserir efeitos especiais pela webcam. Com o 
cheese é fácil tirar fotos de você, seus amigos, animais de estimação ou o que quiser e 
compartilhá-los com os outros.
ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: Linguagens
COMPONENTE(S) CURRICULAR(ES): Comunicação
ETAPA(S) DE APRENDIZAGEM: EM Profissional
Obs.:Pelo professor, o aplicativo poderá ser utilizado como facilitador da prática 
pedagógica em qualquer área de conhecimento, componente curricular e etapa de 
aprendizagem.
HABILIDADES: Capturar e inserir efeitos em fotos e vídeos da pela Webcam.
APLICABILIDADE: Aplicar efeitos especiais extravagantes em fotos e vídeos com 
possibilidade de compartilhamente.
FONTE E MANUAL DISPONÍVEL EM: https://wiki.gnome.org/Apps/Cheese

CHEESE

Colaborador: Valmir Maximo Viana – NTE  Ouro Preto.
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O QUE É: Um conversor multimídia (áudio e vídeo) .
ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: Linguagens
COMPONENTE(S) CURRICULAR(ES): Comunicação
ETAPA(S) DE APRENDIZAGEM: A partir do Ensino Médio
Obs.:Pelo professor, o aplicativo poderá ser utilizado como facilitador da prática 
pedagógica em qualquer área de conhecimento, componente curricular e etapa de 
aprendizagem.
HABILIDADES: Converter áudio e vídeo em diversos formatos.
APLICABILIDADE(S): Possui uma interface de usuário simples; converte para mais 
de 100 formatos diferentes; mostra informações de arquivo (duração, tempo restante, o 
tamanho estimado, o valor do andamento); permite ignorar ou remover arquivos durante 
o processo de conversão; visualizar o resultado antes da conversão; converter uma parte 
do arquivo especificado;  combinar legendas com arquivos de vídeo; exibe os detalhes 
de um erro, se existir.
MANUAL DISPONÍVEL EM: Não encontrado
FONTE:
http://www.edivaldobrito.com.br/instale-o-curlew-multi-converter-no-ubuntu-e-derivados/ 

CURLEW

Colaborador: Daniel Pires Ribeiro - NTE  Ponte Nova.
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O QUE É: Software utilizado para criar apresentações de slide em DVD, usando fotos, 
áudio e até mesmo vídeo, com diversas animações e transições e possibilidade de inserir 
legenda.
ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: Linguagens
COMPONENTE(S) CURRICULAR(ES): Comunicação
ETAPA(S) DE APRENDIZAGEM: A partir do Ensino Médio
Obs.: Pelo professor, o aplicativo poderá ser utilizado como facilitador da prática 
pedagógica em qualquer área de conhecimento, componente curricular e etapa de 
aprendizagem
HABILIDADES: Estimula a criatividade, aumenta a capacidade de percepção, trabalha 
edição de imagens, escrita e produção de vídeo.
APLICABILIDADE(S): Apresentações digitais
VIDEOAULA     DISPONÍVEL   EM: https://www.youtube.com/watch?v=Huq8JH8wyeE
FONTE:Linux-SEE/MG

IMAGINATION

Colaboradora: Hellen Martins de Faria Figueira – NTE Ituiutaba
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O QUE É: Aplicativo de criação de screencast e captura de screenshoots onde você 
grava e captura tudo o que faz no PC, com suporte para som, formatos e até mesmo 
integração com Youtube.
ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: Linguagens
COMPONENTE(S) CURRICULAR(ES): Comunicação
ETAPA(S) DE APRENDIZAGEM: A partir do Ensino Médio
Obs.: Pelo professor, o aplicativo poderá ser utilizado como facilitador da prática 
pedagógica em qualquer área de conhecimento, componente curricular e etapa de 
aprendizagem.
HABILIDADES: Conhecimento em recursos de edição simples de captura de imagens 
e gravação de vídeos.
APLICABILIDADE(S): Produção de mídia para qualquer área do conhecimento, 
possibilitando inúmeras aplicações no campo educacional em geral. Ideal para criar 
vídeos e tutoriais, como: passo a passo práticos e muito úteis ao dia a dia.
VIDEOAULA     DISPONÍVEL   EM: https://www.youtube.com/watch?v=qM9hM9KAslE
FONTE: https://ubuntu.blog.br/instalando-kazam-screencaster-no-ubuntu/

KAZAM

Colaborador: Lucas Sílvio França e Braga - NTE Patrocínio
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O QUE É:  Editor de vídeo utilizado para criação de vídeos, filmes e animações. 
ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: Linguagens
COMPONENTE(S) CURRICULAR(ES): Comunicação

ETAPA(S) DE APRENDIZAGEM: A partir do Ensino Médio.
Obs.: Pelo professor, o aplicativo poderá ser utilizado como facilitador da prática 
pedagógica em qualquer área de conhecimento, componente curricular e etapa de 
aprendizagem
HABILIDADES: Criar e editao vídeos, filmes e animações.
APLICABILIDADE(S): Criar vídeo tutoriais, slideshows, destaques de eventos 
importantes, filme ou pré-visualizações de séries televisivas. O usuário poderá incluir 
fotos, desenhos, animações, músicas, clips de vídeos - qualquer tipo de ficheiro multimídia 
que pode fazer o seu vídeo mais apelativo.
FONTE E MANUAL DISPONÍVEL EM: 
http://www.openshotusers.com/help/1.2/pt_BR/

OPENSHOT 

Colaborador: Jádison Leite Brandão -NTE Carangola
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O QUE É: Aplicativo de fácil uso para criação de vídeo por meio de técnica de Stop 
Motion (o stop motion – “movimento parado” -  uma sequência de fotografias do mesmo 
objeto ou pessoa que se  movimenta levemente a cada quadro.
ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: Linguagens
COMPONENTE(S) CURRICULAR(ES): Comunicação
ETAPA(S) DE APRENDIZAGEM: A partir do Ensino Médio
Obs.: Pelo professor, o aplicativo poderá ser utilizado como facilitador da prática 
pedagógica em qualquer área de conhecimento, componente curricular e etapa de 
aprendizagem.
HABILIDADES: Incentivar  criatividade, raciocínio  lógico e sequencial, apropriação 
de técnicas de criação e gerenciamento de vídeos quadro a quadro.
APLICABILIDADE(S): Utilizado como estratégia para as ações pedagógicas que 
enfatizem a redação e a operacionalização de multimídia para produção de material 
artístico-cultural, como: vídeos e até mesmo pequenos filmes.
MANUAL (EM INGLÊS) DISPONÍVEL EM: 
http://developer.skolelinux.no/info/studentgrupper/2005-hig-stopmotion/project_management/webpage/manual/stopmotion_manual.pdf

FONTE:http://softwarelivre.org/rss/planetas/ubuntu-brasil/stop-motion-instale-o-linux-
stopmotion-e-facilmente-crie-videos-com-essa-tecnica

STOPMOTION

Colaboradora: Josiane França e Braga - NTE Patrocínio
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O QUE É: Reprodutor de filmes para o ambiente GNOME baseado no framework 
GStreamer e na biblioteca xine, o qual permite que sejam reproduzidos filmes e músicas.
ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: Linguagens
COMPONENTE(S) CURRICULAR(ES): Comunicação
ETAPA(S) DE APRENDIZAGEM: A partir do Ensino Médio
Obs.: Pelo professor, o aplicativo poderá ser utilizado como facilitador da prática 
pedagógica em qualquer área de conhecimento, componente curricular e etapa de 
aprendizagem.
HABILIDADES: Gerenciar reprodução de filmes e músicas.
APLICABILIDADE(S): Poderá ser utilizado como estratégia pedagógica para 
reprodução filmes e músicas.
MANUAL DISPONÍVEL EM: https://help.gnome.org/users/totem/3.0/totem-
introduction.html.en
FONTE:https://help.gnome.org/users/totem/stable/index.html.pt_BR 

TOTEM

Colaboradora: Luanna Azevedo Cruz - NTE Diamantina
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O QUE É:  Um conversor multimídia. Suporta diversos formatos de áudio/vídeo, como: 
3G2 (para celulares), FLV, M4a (somente áudio), AMR, MP3 (somente áudio), MP3 (mono), 
NTSC DVD, PAL DVD, MPEG3, MOV, SWF, WAV, XviD AVI, dentre outros.
ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: Linguagens
COMPONENTE(S) CURRICULAR(ES): Comunicação
ETAPA(S) DE APRENDIZAGEM: A partir do Ensino Médio
Obs.: Pelo professor, o aplicativo poderá ser utilizado como facilitador da prática 
pedagógica em qualquer área de conhecimento, componente curricular e etapa de 
aprendizagem.
HABILIDADES: Aprimorar a manipulação de arquivos midiáticos, gerenciamento 
de reprodução de mídias, formatos de arquivos e compreensão de operacionalização 
adequada de recursos multimídia.
APLICABILIDADE(S): Pode ser utilizado como estratégia para as ações pedagógicas 
que enfatizem a usabilidade de diversos tipos de mídia, suas funções, conversões e uso 
em ambiente educativo.
MANUAL DISPONÍVEL EM: Não encontrado

FONTE: http://www.biggmatt.com/winff/

WINFF

Colaboradora: Josiane França e Braga - NTE Patrocínio: 
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O QUE É: Um aplicativo simples de gravação de CD / DVD baseada em bibliotecas da 
libburnia.
ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: Linguagens
COMPONENTE(S) CURRICULAR(ES): Comunicação
ETAPA(S) DE APRENDIZAGEM: A partir do Ensino Médio
Obs.: Pelo professor, o aplicativo poderá ser utilizado como facilitador da prática 
pedagógica em qualquer área de conhecimento, componente curricular e etapa de 
aprendizagem.
HABILIDADES: Gravar CD e DVD.
APLICABILIDADE(S): Permite facilmente queimar e criar imagens iso, CDs de 
áudio, bem como gravar composições pessoais de dados em CD ou DVD e apagar dados 
de um CD ou DVD regravável.
MANUAL DISPONÍVEL EM: Não encontrado
FONTE:https://fr.wikipedia.org/wiki/Xfburn

XFBURN

Colaboradora: Márcia Matos Antunes Bahia – NTE Almenara
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O QUE É: Gerenciador de livros eletrônicos.
ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: Linguagens
COMPONENTE(S) CURRICULAR(ES): Multidisciplinar 
ETAPA(S) DE APRENDIZAGEM: A partir do 2º Ano do Ensino Fundamental
HABILIDADES: Organizar arquivos de livros eletrônicos, adquirir prática de leitura 
em formato digital.
APLICABILIDADE(S): Poderá ser utilizado em todos os componentes curricularares 
e etapas de aprendizagem, pois existem livros eletrônicos para qualquer um dos 
conteúdos escolares.
MANUAL DISPONÍVEL EM: :  https://manual.calibre-ebook.com/pt_BR/
FONTE: https://pt.wikipedia.org/wiki/Calibre_(programa)

CALIBRE

Colaborador: Eduardo César da Silveira Sousa - NTE Pará de Minas



83

O QUE É: Um software livre para aprender a datilografar. Ele permite aprender e/
ou melhorar a sua precisão e velocidade de digitação com layouts de teclado azerty, 
QWERTY, entre outros. Está disponível num formato de curso, com 5 níveis diferentes 
de aprendizado.
ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: Linguagens
COMPONENTE(S) CURRICULAR(ES): Língua Portuguesa
ETAPA(S) DE APRENDIZAGEM: A partir do 2º Ano do Ensino Fundamental
HABILIDADES: Desenvolver habilidade motora de digitação, com objetivo de melhorar 
a fluidez, velocidade e adaptação ao teclado.
APLICABILIDADE(S): As atividades motoras precisam ser aprendidas e, na maioria 
das vezes, treinadas. O uso do material escolar de escrita, como lápis, caneta, borracha, 
corretivo, régua e teclado de computador, inclui, além das capacidades cognitivas, 
habilidade motora específica, que exige conhecimento e treinamento (BNCC).
MANUAL DISPONÍVEL EM: 
ftp://ftp.feis.unesp.br/softwarelivre/Apostilas/Klavaro/klavaro-manual-pt-1.0.8.pdf
FONTE: https://pt.wikipedia.org/wiki/Klavaro
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_publicacao.pdf

KALAVARO

Colaborador: Eduardo César da Silveira Sousa - NTE Pará de Minas
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O QUE É: Programa de banco de dados, projetado para atender às necessidades de 
uma ampla gama de usuários.  
ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: Todas as áreas
COMPONENTE(S) CURRICULAR(ES): Todos os componentes curriculares, de 
acordo com direcionamento pedagógico do responsável
ETAPA(S) DE APRENDIZAGEM: A partir do 6º Ano do Ensino Fundamental
HABILIDADES: Raciocínio lógico, criar e explorar tabelas e formulários; criar e 
gerenciar informações.
APLICABILIDADE(S): Gerenciamento de informações de forma dinâmica, segura e 
sem redundâncias.
MANUAL DISPONÍVEL EM: https://pt-br.libreoffice.org/descubra/libreoffice/
FONTE: https://pt-br.libreoffice.org/
https://pt-br.libreoffice.org/descubra/imagens-da-tela/

LIBREOFFICE - BASE

Colaboradora: Josiane França e Braga - NTE  Patrocínio
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O QUE É: Aplicativo que permite ao usuário realizar cálculos diversos, indo de simples 
cálculos de orçamento doméstico a repercussões financeiras corporativas completas. 
Dentre os recursos de um aplicativo planilha está a possibilidade de apresentar 
graficamente os dados selecionados pelo usuário. 
ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: Matemática
COMPONENTE(S) CURRICULAR(ES): Matemática
ETAPA(S) DE APRENDIZAGEM:  A partir do 6º Ano do Ensino Fundamental
HABILIDADES: Tabular, analisar e demonstrar dados através das tabelas e gráficos; 
trabalhar  matrizes e funções, desenvolver fórmulas matemáticas, além da apropriação 
técnica da ferramenta.
APLICABILIDADE(S): Programa que permite a manipulação das funções, construção 
de tabelas e gráficos e o desenvolvimento de fórmulas matemáticas explorando temas do 
cotidiano dos estudantes de forma participativa, o que possibilita o desenvolvimento de 
habilidades de investigação, incentiva a criatividade e autonomia, bem como proporciona 
aos educadores um trabalho pedagógico estimulante e uma aprendizagem significativa.
MANUAL DISPONÍVEL EM:http://www.pm.pa.gov.br/files/files/apostila_calc.pdf

FONTE: http://www.locus.ufv.br/handle/123456789/5888?show=full

LIBREOFFICE - CALC

Colaboradora: Nilma Lana Leite Pascini - NTE Ponte Nova  e  Josiane França e Braga - NTE  Patrocínio
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O QUE É:  Aplicativo para a criação de Slides.
ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: Todas as áreas
COMPONENTE(S) CURRICULAR(ES): Todos os componentes curriculares, de 
acordo com direcionamento pedagógico do responsável
ETAPA(S) DE APRENDIZAGEM: A partir do 6º Ano do Ensino Fundamental
HABILIDADES: raciocínio sequencial, contextualização, capacidade de síntese, 
dentre outras.
APLICABILIDADE(S): criação, apresentação e interação de apresentações com 
animações, gráficos e multimídias.
MANUAL DISPONÍVEL EM: https://pt-br.libreoffice.org/descubra/libreoffice/
FONTE: https://pt-br.libreoffice.org/
https://pt-br.libreoffice.org/descubra/imagens-da-tela/

LIBREOFFICE - IMPRESS

Colaboradora: Josiane França e Braga - NTE  Patrocínio
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O QUE É: Uma ferramenta moderna e completa em processamento de texto e editoração 
eletrônica.
ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: Todas as áreas
COMPONENTE(S) CURRICULAR(ES): Todos os componentes curriculares, de 
acordo com direcionamento pedagógico do responsável
ETAPA(S) DE APRENDIZAGEM: A partir do 2º Ano do Ensino Fundamental
HABILIDADES: Reconhecimento de letras, treinamento para uso do teclado e 
“mouse”, prática de leitura, escrita, pesquisa , contextualização da escrita, criação e 
edição de textos em diversos gêneros textuais.  
APLICABILIDADE(S): Ferramenta simples o suficiente para um pequeno texto mas 
poderosa o suficiente para criar livros completos com conteúdo, diagramas, índices e 
muito mais.
MANUAL DISPONÍVEL EM: https://pt-br.libreoffice.org/descubra/libreoffice/
FONTE: https://pt-br.libreoffice.org/
https://pt-br.libreoffice.org/descubra/imagens-da-tela/

LIBREOFFICE - WRITER

Colaboradora: Josiane França e Braga - NTE  Patrocínio
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O QUE É:  Um software de escritório caracterizado como uma ferramenta simples 
para layout, diagramação e recursos gráficos e de conteúdo, que suporta características 
de publicação profissional. 
ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: Todas as áreas
COMPONENTE(S) CURRICULAR(ES): Todos os componentes curriculares, de 
acordo com direcionamento pedagógico do responsável.
ETAPA(S) DE APRENDIZAGEM: A partir do 6º Ano do Ensino Fundamental
HABILIDADES: Desenvolvimento de conteúdo em redação midiática para publicação 
por meio de boletins informativos, jornais acadêmicos, e-books, revistas digitais, etc., 
trabalhando-se os componentes curriculares dos Anos Finais do Ensino Fundamental, 
Ensino Médio e Rede de Educação Profissional.
APLICABILIDADE(S): Explorando-se os diversos recursos disponíveis em sua 
plataforma, em atividades linguísticas, redação, escrituração, diagramação, formatação, 
produção web e conteúdo multimídia para publicação.
MANUAL DISPONÍVEL EM: http://wiki.softwarelivre.org/Scribus
FONTE: https://www.scribus.net/
http://tipsonubuntu.com/2017/06/09/install-scribus-1-5-3-ubuntu-16-04-via-ppa/

SCRIBUS

Colaboradora: Josiane França e Braga - NTE  Patrocínio: 
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O QUE É:  Ambiente de desenvolvimento integrado (Integrated Development 
Enviroment-IDE). de aplicações em linguagem C/C++. 
ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: Linguagens 
COMPONENTE(S) CURRICULAR(ES): Programação
ETAPA(S) DE APRENDIZAGEM: A partir do Ensino Médio 
HABILIDADES: desenvolver software.
APLICABILIDADE(S): Interface gráfica para diversas ferramentas usadas via linha 
de comando pelo programador, tais como make, gcc, gdb, cvs, entre outros. A vantagem 
deste programa é combinar as diversas ferramentas citadas de forma flexível e muito 
mais simples que utilizar as citadas ferramentas por linha de comando.
MANUAL DISPONÍVEL EM:
http://gtk-br.welrbraga.eti.br/tutorial/anjuta-20050625.pdf

FONTE: https://en.wikipedia.org/wiki/Anjuta

ANJUTA

Colaborador: Eduardo César da Silveira Sousa - NTE Pará de Minas
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O QUE É:  Aplicação multiplataforma escrita em Java derivada dos projetos Processing 
e Wiring. É esquematizado para introduzir a programação a pessoas não familiarizadas 
com o desenvolvimento de software. 
ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: Linguagens, Ciências da Natureza e Matemática
COMPONENTE(S) CURRICULAR(ES): Programação, Robótica, Eletrônica, 
Química, Física e Matemática 
ETAPA(S) DE APRENDIZAGEM: A partir do Ensino Médio 
HABILIDADES: Desenvolvimento de raciocínio lógico e solução de problemas. 
Aplicação de conceitos e fundamentos físicos, químicos e matemáticos para construção 
de um produto. 
APLICABILIDADE(S): Desenvolver aplicativos para controladores eletrônicos cuja 
finalidade num sistema seja facilitar a prototipagem, implementação ou emulação do 
controle de sistemas interativos, a nível doméstico, comercial ou móvel. Os campos de 
atuação para o controle de sistemas são imensos, podendo ter aplicações na área de 
impressão 3D, robótica, engenharia de transportes, engenharia agronômica, musical, ou 
até mesmo em ambiente escolar, para o desenvolvimento de experimentos otimizando 
assim o aprendizado dos alunos tanto na área de física quanto de química.
MANUAL DISPONÍVEL EM: https://www.arduino.cc/en/Main/Software#
FONTE: https://pt.wikipedia.org/wiki/Arduino#Software

ARDUÍNO IDE

Colaborador: Ivan Ribas Júnior - NTE Curvelo 
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O QUE É:  Editor HTML para web designers e programadores com opções para escrever 
sites, scripts e código de programas.
ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: Linguagens 
COMPONENTE(S) CURRICULAR(ES): Programação 
ETAPA(S) DE APRENDIZAGEM: A partir do Ensino Médio 
HABILIDADES: Desenvolver sites, scripts e código de programas.
APLICABILIDADE(S): Permite editar múltiplos arquivos, barras de ferramenta, 
menus configuráveis, janela de pré-visualização, com foco em edição dinâmica e websites 
interativos. 
MANUAL DISPONÍVEL EM: http://bluefish.openoffice.nl/manual/bk01-toc.html 
FONTE: https://www.vivaolinux.com.br/artigo/Bluefish-um-poderoso-editor-para-
web-designers>. Acesso em 17/10/2017

BLUEFISH

Colaboradora: Andréa dos Santos Moreira Liuth - NTE Nova Era
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O QUE É:  Ambiente de desenvolvimento integrado (Integrated Development 
Enviroment-IDE). Construído em Java e inicialmente para desenvolvimento em java. 
Porém já se tem vários plug-ins que suporta programação em outras linguagens, tais 
como PHP e C/C++.
ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: Linguagens 
COMPONENTE(S) CURRICULAR(ES): Programação 
ETAPA(S) DE APRENDIZAGEM: A partir do Ensino Médio 
HABILIDADES: Desenvolver software.
APLICABILIDADE(S): Criar aplicações que dispõem de recursos que visem 
a melhoria de condições de trabalho e/ou de aprendizagem no dia a dia, através de 
programas que facilitam a ação de atividades. 
VÍDEOAULA DISPONÍVEL EM: https://www.youtube.com/watch?v=Vf1AiGlaRQQ
FONTE: http://help.eclipse.org/oxygen/index.jsp

ECLIPSE IDE

Colaboradora: Aniele Damasceno – NTE Metropolitana B
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O QUE É:  Desenvolvedor de projetos 2D e 3D auxiliados pelo programa em ambiente 
gráfico que facilita o aprendizado e as primeiras montagens com Arduino, demonstrando 
como deve ser a montagem da “protoboard”, (placa com furos e conexões condutoras 
para montagem de circuitos elétricos experimentais.) bem como o circuito elétrico do 
projeto em questão.  
ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: Linguagens 
COMPONENTE(S) CURRICULAR(ES): Programação, Eletrônica 
ETAPA(S) DE APRENDIZAGEM: A partir do Ensino Médio 
HABILIDADES: Desenvolver  
APLICABILIDADE(S): Utilizado como uma ferramenta de automação de design 
eletrônico para não engenheiros. Permite a criação fácil de placas de circuito impresso.
MANUAL DISPONÍVEL EM: http://fritzing.org/learning/ http://www.eaduino.com.
br/wp-content/uploads/downloads/2013/07/2013-Conhecendo-o-Fritzing-parte-I.pdf 
http://www.futuragora.pt/2014/10/fritizing/
FONTE: https://en.wikipedia.org/wiki/Fritzing

FRITZING

Colaborador: Eduardo César da Silveira Sousa - NTE  Pará de Minas 
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O QUE É:  Ambiente de desenvolvimento integrado para criação de software.
ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: Linguagens 
COMPONENTE(S) CURRICULAR(ES): Programação 
ETAPA(S) DE APRENDIZAGEM: A partir do Ensino Médio 
HABILIDADES: Raciocínio lógico, compreensão de processos, desenvolver software . 
APLICABILIDADE(S): Ferramenta para desenvolvimento na linguagem PHP. Pode 
ser usada para construir páginas, redes sociais, gestores de conteúdo e enciclopédias 
digitais, dentre outros usos.
MANUAL DISPONÍVEL EM: não encontrado
FONTE: https://en.wikipedia.org/wiki/GPHPedit

GPHPEDIT

Colaborador: Bruno Alves Da Silva - NTE Monte Carmelo
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O QUE É:  Sistema de gestão e produção de sites com design extremamente 
personalizado. Joomla é um “esqueleto” de website pré-programado e com recursos 
básicos, com fácil manutenção e administração via web.
ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: Linguagens 
COMPONENTE(S) CURRICULAR(ES): Programação 
ETAPA(S) DE APRENDIZAGEM: A partir do Ensino Médio 
HABILIDADES: Construir sites .
APLICABILIDADE(S): Auxiliar na publicação e administração de um conteúdo na 
web.
MANUAL DISPONÍVEL EM: 
http://site.ufsm.br/arquivos/uploaded/uploads/d6ad22b6-5452-4812-95ad-ec4978ff807b.pdf

FONTE: https://pt.wikipedia.org/wiki/Joomla

JOOMLA

Colaborador: Wenderson Ferreira de Almeida – NTE Metropolitana B



97

O QUE É:  Um ambiente de desenvolvimento integrado gratuito e de código aberto 
para desenvolvedores de software.  
ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: Linguagens 
COMPONENTE(S) CURRICULAR(ES): Programação 
ETAPA(S) DE APRENDIZAGEM: A partir do Ensino Médio 
HABILIDADES: Escrever, compilar, debugar e instalar aplicações.
APLICABILIDADE(S): Oferece todas as ferramentas necessárias para criar 
aplicativos profissionais de desktop, empresariais, web e móveis multiplataformas.
MANUAL DISPONÍVEL EM: https://netbeans.org/kb/docs/java/quickstart_pt_
BR.html
FONTE: https://www.oficinadanet.com.br/artigo/1061/o_que_e_o_netbeans
https://netbeans.org/features/index_pt_BR.html
https://netbeans.org/kb/docs/java/quickstart_pt_BR.html

NETBEANS IDE 8.2

Colaboradora: Danielle de Fátima Domingos de Carvalho – NTE Ouro Preto
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O QUE É:  Gerenciador de banco de dados para administrar o MySQL com interface 
web. 
ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: Linguagens 
COMPONENTE(S) CURRICULAR(ES): Programação 
ETAPA(S) DE APRENDIZAGEM: A partir do Ensino Médio 
HABILIDADES: Programar e gerenciar banco de dados. 
APLICABILIDADE(S): Criar, alterar e remover tabelas e bases de dados; Inserir, 
editar e remover dados de tabelas; Importar e exportar tabelas e bases de dados.
MANUAL DISPONÍVEL EM: 
https://sites.google.com/view/escool/tutoriais/aprendendo-no-linux
https://drive.google.com/file/d/0B9OivsFEX_E_REZzbUFESEJqcnc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9OivsFEX_E_VzdIc1RlTG5zU2c/view?usp=sharing
FONTE: https://pt.wikipedia.org/wiki/PhpMyAdmin

PHPMYADMIN

Colaborador: Eduardo César da Silveira Sousa - NTE Pará de Minas
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O QUE É:  Programa de aprendizagem de algoritmo e lógica de programação utilizando 
uma pseudolinguagem para ensinar a estrutura básica presente em diversas linguagens, 
mas utilizando o português como comandos da linguagem. 
ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: Linguagens 
COMPONENTE(S) CURRICULAR(ES): Programação 
ETAPA(S) DE APRENDIZAGEM: A partir do Ensino Médio 
HABILIDADES: Desenvolvimento da lógica de programação.
APLICABILIDADE(S): Criação de jogos, elaboração de fluxogramas, player de 
música, dentre outros.
MANUAL DISPONÍVEL EM: 
https://www.inf.ufes.br/~mberger/Disciplinas/2013_1/Compiladores/manual.pdf
FONTE: http://www.lbd.dcc.ufmg.br/colecoes/wei/2014/001.pdf

PORTUGOL STUDIO 2.2

Colaboradora: Camila Aparecida da Silva – NTE Ouro Preto
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O QUE É:  Programa que auxilia no processo de desenvolvimento de software através 
do uso da Linguagem de Modelagem Unificada (UML), permitindo a criação de diagramas 
para o desenvolvimento e documentação de sistemas. 
ÁREA(S) DE CONHECIMENTO: Linguagens 
COMPONENTE(S) CURRICULAR(ES): Programação 
ETAPA(S) DE APRENDIZAGEM: A partir do Ensino Médio 
HABILIDADES: Criar diagramas para desenvolvimento de software
APLICABILIDADE(S):Auxiliar no processo de desenvolvimento de softwares
FONTE E MANUAL DISPONÍVEL EM: 
https://docs.kde.org/stable4/pt_BR/kdesdk/umbrello/umbrello.pdf

UMBRELLO

Colaboradora: Luanna Azevedo Cruz - NTE  Diamantina
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2D
2D em computação gráfica são usualmente chamados os objetos e entidades com duas dimensões. Se constituem de largura e comprimento. 

3D
3D em computação gráfica são usualmente chamados os objetos com três dimensões. Se constituem de largura,  comprimento e profundidade. 

AIFF
Formato de arquivo de áudio. Foi criado inicialmente para rodar em plataformas Macintosh. 

AMR
(Adaptive Multi-Rate) é um esquema de compressão de áudio patenteado, otimizado para codificação de voz.

AVI
Formato encapsulador de áudio e vídeo criado pela Microsoft cuja extensão oficial é .avi. É um dos formatos mais populares no mundo, 
nativamente reconhecido pela maioria das versões do Windows e por todos os leitores de DVD que são compatíveis com o codec DivX.

Bitmat
Um conjunto de pixels (pontos) que carregam uma informação de cor, e é formado pela união desses pixels.

C/C++
é uma linguagem de programação compilada de propósito geral, estruturada, imperativa, procedural, padronizada pela ISO, criada em 1972, 
por Dennis Ritchie.

C++
é uma linguagem de programação compilada multi-paradigma (seu suporte inclui linguagem imperativa, orientada a objetos e genérica) 
e de uso geral. Desde os anos 1990 é uma das linguagens comerciais mais populares, sendo bastante usada também na academia por seu 
grande desempenho e base de utilizadores.

Código aberto 
(open source) em inglês, é um modelo de desenvolvimento que promove um licenciamento livre para o design ou esquematização de um 
produto, e a redistribuição universal desse design ou esquema, dando a possibilidade para que qualquer um consulte, examine ou modifique 
o produto.

Código- fonte
Ou (source code) em inglês, é o conjunto de palavras ou símbolos escritos de forma ordenada, contendo instruções em uma das linguagens 
de programação existentes, de maneira lógica.

Coreldraw
Um programa de desenho vetorial bidimensional para design gráfico desenvolvidopela CorelCorporation, Canadá. É um aplicativo de 
ilustração trevial vetorial e layout de página que possibilita a criação e a manipulação de vários produtos, como por exemplo: desenhos 
artísticos, publicitários, logotipos, capas de revistas, livros, etc.

CVS
O CVS, ou Concurrent Version System (Sistema de Versões Concorrentes) é um sistema de controle de versão que permite que se trabalhe 
com diversas versões de arquivos organizados em um diretório e localizados local ou remotamente. É especialmente útil para se controlar 
versões de um software durante seu desenvolvimento, ou para composição colaborativa de um documento.

Desktop
No âmbito da informática, o desktop também é conhecido como área de trabalho, pois permite ao usuário ter acesso fácil a todos os 
elementos que fazem parte do sistema operativo (pastas, arquivos, atalhos, programas etc.). 

djvu
DjVu (origem na expressão francesa “déjà vu”) é uma tecnologia de compressão de imagem desenvolvida desde 1996 nos laboratórios da 
AT&T. É um formato para distribuição de documentos com foco na web. Pode substituir com vantagens formatos como PDF, PS, TIFF, etc 
para a distribuição de documentos scaneados, documentos digitais ou imagens de alta resolução.

DVD
Disco óptico digital adaptado à multimídia e ao vídeo digital, cuja capacidade de armazenamento é superior à do compact disc.

DVI
Do inglês (Digital Visual Interface) é um padrão de interface de vídeo criado por um consórcio de indústrias conhecido como Digital Display 
Working Group (DDWG) com o intuito de aumentar o máximo possível a qualidade dos dispositivos de vídeo digitais como monitores  e 
projetores digitais. Esse padrão foi desenvolvido para transportar dados digitais não comprimidos para o vídeo.

GLOSSÁRIO
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eBOOK
Ou (e-book) é uma abreviação do termo inglês (eletronic book) e significa livro em formato digital. Pode ser uma versão eletrônica de um 
livro que já foi impresso ou lançado apenas em formato digital.

Framework
O Framework provê um template de base com diversas funções para um desenvolvedor, de modo que é desnecessário gastar tempo 
reproduzindo funções em diversos projetos.

FreeBSD
é um sistema operativo livre do tipo Unix-like que provém do Research Unix via a Berkeley Software Distribution (BSD). Porém, por motivos 
legais o FreeBSD não pode usar a marca registada Unix, é um descendente do BSD, o qual foi históricamente chamado “BSD Unix” ou 
“Berkeley Unix”.

gedit
Um editor de texto do GNOME. Se assemelha ao Bloco de Notas do Windows, mas com recursos para desenvolvedores.

GNOME
Interfaces Gráficas dos sistemas operacionais livres. 

GNU
é um sistema operacional tipo Unix cujo objetivo desde sua concepção é oferecer um sistema operacional completo e totalmente composto 
por software livre - isto é, que respeita a liberdade dos usuários.

Gstreamer
GStreamer é um “framework” ou módulo para desenvolvimento de aplicações que lidam streams multimédia, como áudio e vídeo. Fornece 
o serviço de multimídia dos aplicativos (software), como tocatores, editores de vídeo, streaming de mídia e mídia players e em conjunto 
com um bom servidor de web permite que você ouça e assista em tempo real a uma transmissão que pode ser originada em uma câmera 
ip ou em uma câmera de alta resolução 

IDE
do inglês Integrated Development Environment ou Ambiente de Desenvolvimento Integrado, é um programa de computador que reúne 
características e ferramentas de apoio ao desenvolvimento de software com o objetivo de agilizar este processo
Imagens raster

Imagens raster
Dados raster (ou bitmap, que significa mapa de bits em inglês) são imagens que contêm a descrição de cada pixel, em oposição aos gráficos 
vectoriais.

Interface
elemento que proporciona uma ligação física ou lógica entre dois sistemas ou partes de um sistema que não poderiam ser conectados 
diretamente.

KDE
KDE é uma comunidade internacional de software livre produzindo um conjunto de aplicativos multiplataforma projetados para funcionar 
em conjunto com sistemas GNU/Linux, FreeBSD, Solaris Microsoft Windows, e Apple Mac OS X.

linux
Sistema operacional, multitarefa, para computadores pessoais (PCs) desenvolvido pelo finlânes Linus Torvalds, em 1991. Disponibilizado 
gratuitamente na Internet, passou a receber a colaboração de outros programadores, o que tem contribuído para seu aperfeiçoamento.

Macintosh/Mac
Macintosh, ou Mac, é o nome dos computadores pessoais fabricados e comercializados pela empresa Apple Inc. desde janeiro de 1984. O 
nome deriva deMcIntosh, um tipo de maçã apreciado por Jef Raskin.

MOV
O MOV, considerado um formato de arquivo para o QuickTime, foi criado e desenvolvido pela Apple Inc. em 1998. Ele usa o codec MPEG-4 
para compressão e contém diferentes faixas para armazenar filmes e outros arquivos de vídeo.

MPEG-4
Um padrão utilizado primeiramente para compressão de dados digitais de áudio e vídeo (AV). Introduzido no final de 1998, é a designação 
para um grupo de padrões de codificação de som e vídeo

MPEG3
Também chamado de MP3 o MPEG3 é abreviação de (Moving Picture Expert Group Layer 3), é basicamente um formato de compressão de 
áudio. Ficou popular por ser um formato de compressão com perdas de qualidade quase imperceptíveis ao ouvido humano

GLOSSÁRIO
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MYSQL
é um sistema de gerenciamento de banco de dados (SGBD), que utiliza a linguagem SQL (Linguagem de Consulta Estruturada, do inglês 
Structured Query Language) como interface. É atualmente um dos sistemas de gerenciamento de bancos de dados mais populares[1], com 
mais de 10 milhões de instalações pelo mundo.[2]

NTSC DVD
Sistema padrão de televisão em cores adotado nos Estados Unidos da América e em outros países; opera em 60 hertz e dispõe de 525 linhas 
de resolução.

OGG
Um formato livre de encapsulamento de multimédia ou arquivo recipiente orientado a stream que é muito utilizado na internet através de 
rádios ao vivo e carregamentos de vídeos em que não precisa ter todo o video baixado para começar a vê-lo.

PAL 
Sistema de codificação de cores para televisão analógica usada em sistemas de transmissão de televisão na maioria dos países, transmitindo 
em campo de 625 linhas / 50 (25 quadros) por segundo ( 576i ).

PC
Abreviatura para: computador individual, de qualquer marca.

PDF
A sigla inglesa PDF significa Portable Document Format (Formato Portátil de Documento), um formato de arquivo criado pela empresa 
Adobe Systems para que qualquer documento seja visualizado, independente de qual tenha sido o programa que o originou.

Photoshop
Um software caracterizado como editor de imagens bidimensionais do tipo raster (possuindo ainda algumas capacidades de edição típicas 
dos editores vectoriais) desenvolvido pela Adobe Systems

PHP
O PHP (um acrônimo recursivo para PHP: Hypertext Preprocessor) é uma linguagem de script open source de uso geral, muito utilizada, e 
especialmente adequada para o desenvolvimento web e que pode ser embutida dentro do HTML.

Postscript
PostScript é uma linguagem de programação especializada para visualização de informações, ou uma linguagem de descrição de páginas, 
originalmente criada para impressão e posteriormente modificada para o uso com monitores (‘display PostScript’).

Protoboard
Uma placa de ensaio ou matriz de contato, (ouprotoboard, ou breadboard em inglês) é uma placa com furos (ou orifícios) e conexões 
condutoras para montagem de circuitos elétricos experimentais.

Remake
corresponde a novas produções e regravações

Resistor
 dispositivo dotado de resistência, usado em circuitos elétricos para proteção, operação ou controle do circuito.

Sistema operacional
é o conjunto de programas que tornam possíveis as operações (interface) entre o utilizador e o computador. O sistema operacional certifica 
que o hardware é inicializado e que os seus processos funcionam corretamente.

Software
conjunto de componentes lógicos de um computador ou sistema de processamento de dados; programa, rotina ou conjunto de instruções 
que controlam o funcionamento de um computador; suporte lógico.

Software livre
Software livre é um a expressão utilizada para designar qualquer programa de computador que pode ser executado, copiado, modificado e 
redistribuído pelos usuários gratuitamente. Os usuários possuem livre acesso ao código-fonte do software e fazem alterações conforme as 
suas necessidades.

Solaris
Sistema operacional para computadores

SWF
Um formato de arquivo de aplicações web, criado pela Macromedia, atualmente adquirida pela Adobe. Tem por característica suportar 
conteúdo multimídia, além de ser relativamente leve, e por esse motivo é usado extensivamente na Web para inserir conteúdo multimídia.

GLOSSÁRIO 
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teclado Azerty
Um layout de teclado usado na França, Bélgica e alguns países circunvizinhos

teclado owerty
UM layout de teclado para o alfabeto latino atualmente mais utilizado em computadores e máquinas de escrever. O nome vem das primeiras 
6 letras “QWERTY” da primeira linha do teclado

Template
Ambiente estabelecido como modelo, permitindo criar conteúdos de uma forma rápida. Do inglês template.

tiff
Tagged Image File Format , abreviado TIFF ou TIF , é um formato de arquivo de computador para armazenar imagens gráficas raster, 
populares entre os artistas gráficos, a indústria editorial, [1] e os fotógrafos.

UML
Uma linguagem padrão para visualização, especificação, construção e documentação de um aplicativo ou projeto de software,

UNIX
Unix é um sistema operacional criado por Kenneth Thompson após um projeto de sistema operacional não ter dado certo. O Unix foi o primeiro 
sistema a introduzir conceitos muito importantes para SOs como suporte a multiusuários, multitarefas e portabilidade. Considerado o pai 
dos Sistemas Operacionais

Unix-like
O termo Unix-like é amplamente utilizado para descrever os sistemas operacionais que compartilham muitas das características do original 
UNIX.

WAV
Também chamado de WAVE ( Waveform Audio Format) , esse formato é o padrão de formato para armazenamento de áudio em computadores. 
É utilizado em aplicações profissionais e por este mesmo motivo, os arquivos gerados são grandes e ocupam muito espaço.

Webcam
Uma câmera de vídeo de baixo custo que capta imagens e que as transfere para um computador. Pode ser usada para videoconferência, 
monitoramento de ambientes, produção de vídeo e imagens para edição, entre outras aplicações.

Websites
No contexto das comunicações eletrônicas, website e site possuem o mesmo significado e são utilizadas para fazer referência a uma página 
ou a um agrupamento de páginas relacionadas entre si, acessíveis na internet através de um determinado endereço. No Português Europeu 
é também comum utilizar o termo sítio da internet ou sítio eletrônico.

Windows
Um dos primeiros sistemas operacionais criados e comercializados para computadores em larga escala. É o nome dado ao sistema operacional 
para computadores desenvolvido pela empresa Microsoft.

WYSIWIG
O acrônimo da expressão em inglês “what you see is what you get”, cuja tradução remete a algo como “o que se vê é o que se obtém”. 
Significa a capacidade de um programa de computador de permitir que um documento, enquanto manipulado na tela, tenha a mesma 
aparência de sua utilização, usualmente sendo considerada final a forma impress.

Xine
Player multimédia, voltado para usuários do sistema Linux, o Xine além de reproduzir arquivos de música ou vídeo, consegue reutilizar 
mídias.

XPS
Um formato (XML Paper Specification ou .xps) de documento criado pela Microsoft querendo ser algo fácil de ser compartilhado, lido nos 
mais diferentes lugares e principalmente, competir com o PDF.

XviD AVI
Formatos de codificação de vídeo, ou seja, codecs. Um codec é uma linguagem utilizada para “traduzir” o vídeo de uma determinada 
extensão para outra.

GLOSSÁRIO
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