
Análise de sites educacionais 

 
  
 
 
A intenção aqui é demonstrar que a internet é uma fonte educativa, basta ser 
bem utilizada. Há um "leque" de opções de jogos interessantes e educativos, 
portanto, neste espaço será dada uma amostra da interatividade educativa que 
pode ser encontrada no ciberespaço. 
  
  
 
 
Site sugerido: Site de Dicas - http://sitededicas.uol.com.br/ 
 
 
 
 
Este site dispõe de uma proposta educativa muito dinâmica e atrativa dedicada 
e sugerida pelo público infantil. Dentre várias atividades, destacam-se algumas 
que foram exclusivamente criados pelas próprias crianças, como: 
 
 
 
  

Contos Contados por 
Crianças 
 

 
  

Piadas Infantis 
 

 
  

Brincadeiras e Quadrinhos 
 

 

Contos Infantis Tradicionais: 
Histórias Clássicas Ilustradas 
 

 
  
 
 
 

http://sitededicas.uol.com.br/
http://sitededicas.uol.com.br/contoscri.htm
http://sitededicas.uol.com.br/contoscri.htm
http://sitededicas.uol.com.br/humor.htm
http://sitededicas.uol.com.br/brincar.htm
http://sitededicas.uol.com.br/contostd.htm
http://sitededicas.uol.com.br/contostd.htm
http://sitededicas.uol.com.br/contoscri.htm
http://sitededicas.uol.com.br/humor.htm
http://sitededicas.uol.com.br/brincar.htm
http://sitededicas.uol.com.br/contostd.htm


Nos links abaixo você poderá participar de jogos on-line. Todos os jogos são 
educativos. 
 
 
 

Não deixe o menino chorar 
 

 
 
Jogo de conhecimentos gerais 
semelhante ao Jogo da Forca, 
muito divertido. Nesta versão o 
jogador deve descobrir qual foi a 
palavra secreta escolhida pelo 
computador. O conjunto de 
palavras é geral, ou seja, não está 
restrito a nenhum tema em 
particular. 

 

 Jogo da velha 
 

 
 
O jogo da velha que a pessoa joga 
contra o computador. Marca um ponto 
quem conseguir marcar primeiro três 
casas seguidas. É um jogo muito 
interessante principalmente para os 
mais jovens, pois ajuda a trabalhar o 
raciocínio futuro e lógico. 

 

Jogo da Memória 
 

 
 
O objetivo do jogo é formar pares 
iguais de figuras no menor tempo 
possível. Ao fim da partida, o 
jogador poderá conferir seu 
tempo. A cada novo jogo, as 
figuras são misturadas de forma 
diferente, o que permite jogar 
infinitas vezes, e sempre um novo 
jogo. 

 Vamos Ligar os Pontos 
 

 
 
O objetivo desse jogo é formar o 
maior número de quadrados antes do 
seu adversário, o computador. É um 
jogo estratégico, de percepção, lógica 
e previsão de tempo futuro. Trabalha 
diretamente com a percepção visual e 
lógica. 

 

 

 

http://sitededicas.uol.com.br/jogos/jogo_200_words.htm
http://sitededicas.uol.com.br/jogos/jogo_da_velha.htm
http://sitededicas.uol.com.br/jogos/jogo_memoria.htm
http://sitededicas.uol.com.br/jogos/dots2.htm
http://sitededicas.uol.com.br/jogos/jogo_200_words.htm
http://sitededicas.uol.com.br/jogos/jogo_da_velha.htm
http://sitededicas.uol.com.br/jogos/jogo_memoria.htm
http://sitededicas.uol.com.br/jogos/dots2.htm

