LAZER

Jogos para Estudar
Listas de jogos para aprender online

Quem disse que o estudo e a diversão não são compatíveis?

Atenção
Nenhum jogo
substitui o
estudo

Da Matemática à Geografia, o teu Clube apresenta-te uma lista de jogos educativos online.

Mas atenção Pais: Estes jogos não são só para os nossos jovens Associados!
Quer melhorar a memória geográfica? Recordar a tabuada ou relaxar com um jogo de Sudoku?
Os nossos Associados adultos também podem passar um bom bocado com estas atividades online.

Jogos de Matemática Online: Da Tabuada ao Sudoku
(vários jogos - Cálculo / Tabuada / Sudoku / Tangram / Equações)
Vamos ao ginásio exercitar o “músculo” das contas? É como no
desporto, quanto mais exercitares melhores serão os resultados.
Não desistas, treina, treina, treina e serás o próximo ‘pró’!

Jogos de Português Online: Das vogais à gramática
(vários jogos - Jogo do Stop / Jogos do Instituto Camões / Jogos do
Escola Games / Sopa de Letras)

Jogos imperdíveis para qualquer idade!

Fonte: https://pumpkin.pt/

#Fiquealerta #Estamosjuntos

(O Clube não tem qualquer interesse direto ou indireto
nas marcas/ empresas/ entidades indicadas)
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Jogos de Geografia: viagens cibernéticas para aprender
SeTerra: Para os ‘prós’ da Geografia! (quizzes).
Só Geografia: Jogos e materiais para descobrir o mundo.

Atenção
Nenhum jogo
substitui o
estudo

Geografia7: Jogos educativos e links úteis.

Jogos de Inglês Online: verbos, animais e muito mais!

Are you ready?...???...dificuldades??? É preciso uma
ajudinha? Então está na hora de jogares!
Learn English Kids: exercícios e jogos de inglês para
todos os gostos.
ESL Games Plus: jogos interativos para crianças e

adolescentes.
Games to Learn English: tempos verbais, jogo da
forca e muito mais.
Fun English: para os miúdos aprenderem de forma divertida!

#Fiquealerta #Estamosjuntos
Fonte: https://pumpkin.pt/

(O Clube não tem qualquer interesse direto ou indireto nas marcas/ empresas/ entidades indicadas)

