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1 Apresentação
Este caderno tem o intuito de apresentar softwares livres e gratuitos para o uso didático e
melhor aproveitamento desses recursos como ferramentas pedagógicas em sala de aula ou em
outros espaços onde ocorra a relação de ensino aprendizagem, agregando formas metodológicas
variadas e interativas nas diversas áreas do conhecimento.

2 O Sistema Operacional
Após a realização de extensa pesquisa e uma série de testes de distribuições GNU/Linux
voltadas para a educação, optamos por uma distribuição padrão, neste caso o GNU/Linux Debian
(https://www.debian.org), para utilizar como base da personalização que viria a ser feita. A sua
preparação ficou a cargo dos professores e estudantes do curso de Ciência da Computação
envolvidos no projeto. O professor e estudantes do curso de Pedagogia ficaram com a
responsabilidade de avaliar e definir os softwares livres com foco educacional que viriam a ser
utilizados nos computadores portáteis.Definida a distribuição GNU/Linux que viria a ser utilizada
nos computadores, iniciamos o processo de pesquisa, filtragem, análise, categorização, classificação
e hierarquização dos softwares.
A pesquisa priorizou o levantamento de softwares livres, compatíveis com a distribuição
escolhida. Durante a busca, localizamos a “Tabela Dinâmica Software Educacional Livre”
(http://www.ufrgs.br/soft-livre-edu/wiki/Tabela_Din%C3%A2mica_Software_Educacional_livre),
um dos resultados do projeto “Software Educacional Livre na Wikipédia” da Universidade Federal
do Rio Grande do Sul (SLOMP, 2016). Na tabela, constam 323 softwares livres que abordam
conteúdos curriculares escolares, separados por idioma da interface, área do conhecimento, níveis
de ensino e versões disponíveis. Esta tabela nos proporcionou um grande leque de opções em
relação à escolha dos softwares a serem disponibilizados.
Contudo, como a lista era extensa, e não havia espaço suficiente para armazenamento no
cartão de memória dos computadores portáteis, nos vimos desafiados a criar critérios para filtrar a
quantidade de softwares existentes. Como critério de exclusão definimos a disponibilidade do
software em língua portuguesa (português brasileiro ou de Portugal). Apesar da listagem de
SLOMP (2016) já nos apresentar a classificação por nível de ensino, optamos por realizar uma nova
análise, antes de excluir aqueles de ensino fundamental II (anos finais), ensino médio e ensino
superior.
Concluída esta etapa, realizamos a categorização que partiu da identificação da área e da
subárea do conhecimento já realizada pelo projeto de SLOMP (2016), fazendo alterações quando se
mostrava necessário, relacionando os “conteúdos conceituais e procedimentais” e os “conteúdos
atitudinais” previstos nos RCNEI e nos PCNs com os softwares livres analisados. Efetivamos a
(re)classificação dos programas por nível de ensino Educação Infantil, Ensino Fundamental I / II,
etc, quando era o caso.

Por fim, por conta do pequeno espaço disponível no cartão de memória (não possui um
harddisk), avançamos para a hierarquização dos softwares. Evidenciamos a priorização dos mesmos
em cinco níveis, a saber: 1 Plenamente satisfatório; 2 Parcialmente satisfatório; 3 Satisfatório; 4
Parcialmente insatisfatório e; 5 Insatisfatório. Os critérios utilizados foram: a) facilidade de uso para
usuário iniciante no software em questão; b) interface gráfica (qualidade estética) c) foco em
conteúdos da educação infantil e ensino fundamental I previstos nos RCNEI e PCNs e; d)
disponibilidade nos repositórios de softwares do Debian. Ressaltamos que não foi elencada nenhum
critério ligado a uma certa “qualidade pedagógica”, porque entendemos que cabe a cada
professor(a), autonomamente, a decisão sobre o melhor uso do aplicativo escolhido.
Finalizada a hierarquização, iniciamos a instalação e testes com os softwares selecionados,
na ordem estabelecida. Devido ao espaço físico disponível, foi possível realizar a instalação até o
parâmetro “Satisfatório”. Contudo, nem todos os softwares puderam ser incorporados no
computador portátil por uma série de razões.

3. Softwares
3.1 Educacionais
3.1.1 Português
3.1.1.1 GConjugue
- Apresentação:
O GConjugue é um aplicativo desenvolvido para auxiliar a conjugação de verbos da língua
portuguesa. Está disponível através do link http://gconjugue.codigolivre.org.br/. O software possui
um banco de dados com diversos verbos conjugados. Ao iniciar o programa, esses verbos são
utilizados como modelos que podem servir para outros verbos que não estão listados no banco de
dados.
- Versão mais atual: 0.8.3 (c) 2017.
- Autor: Jakson Alves de Aquino.
- Funcionalidades:
Lista de conjugações: Para exibir todas as conjugações possíveis de um verbo, basta digitá-lo na
caixa de texto no topo da tela e clicar em “conjugar”. Como ele atribui um paradigma ao verbo,
mesmo que este não exista no banco de dados, a palavra informada por você será conjugada pelo
paradigma deduzido.
O GConjugue pode conjugar os verbos nas seguintes classificações:














Formas Nominais
Presente do Indicativo
Imperfeito do Indicativo
Perfeito do Indicativo
Mais-que-perfeito do Indicativo
Futuro do Pretérito do Indicativo
Futuro do Presente do Indicativo
Presente do Subjuntivo
Imperfeito do Subjuntivo
Futuro do Subjuntivo
Imperativo Afirmativo
Imperativo Negativo
Infinitivo Pessoal

- Imagens do software:
Imagem 1: Tela do software.

Fonte: Software GConjugue.

3.1.1.2 KLettres
- Apresentação:
O KLettres é um aplicativo especialmente desenvolvido para ajudar o usuário a aprender o
alfabeto de um novo idioma e depois aprender a ler sílabas simples. O usuário pode ser uma criança
de idade reduzida, a partir de dois anos e meio, ou até mesmo um adulto que só queira aprender as
bases de um idioma estrangeiro.
Atualmente estão disponíveis vinte e cinco idiomas: Árabe, Português do Brasil, Tcheco,
Dinamarquês, Holandês, Inglês Britânico, Inglês Americano, Inglês Fonético, Francês, Alemão,
Hebraico, Húngaro, Italiano, Canarês, Baixo-Saxão, Malaiala, Dano-norueguês, Punjabi, Luganda,
Hindi Romanizado, Russo, Espanhol, Eslovaco, Telugu e Ucraniano, mas somente serão instalados
por padrão o Inglês, o Francês e o seu idioma, caso esteja entre estes.
O KLettres é distribuído sob os termos da Licença Pública Geral GNU (GPL), Versão 2.
O KLettres roda em plataformas GNU/Linux, Macintosh e Microsoft Windows.
- Versão mais atual: 1.5.1 (c) 2001-2007.
- Autor: Anne-Marie Mahfouf.
- Funcionalidades:


O KLettres possui 4 níveis.



Os níveis 1 e 2 lidam com o alfabeto e os níveis 3 e 4 com as sílabas.



No nível 3, o usuário vê a sílaba e ouve o som.



No nível 4, o usuário só ouve o som da sílaba e terá que digitar as letras corretamente.

- Imagens do software:
Imagem 1: Tela do software.

Fonte: Software Klettres.

Imagem 2: Tela de configuração software.

Fonte: Software Klettres.

3.1.1.3 KTouch
- Apresentação:
KTouch é um software livre escrito para o ambiente KDE SC que oferece possibilidade de
treinamento em digitação. Ele possui lições para diferentes layouts de teclado em vários idiomas. O
programa também possui exercícios para aprender a usar o teclado numérico. Conforme o usuário
digita, são oferecidas estatísticas de desempenho em tempo real . Se o usuário faz bem o suficiente,
o KTouch o conduz para a próxima lição. O usuário também pode avançar manualmente para a
próxima lição. O Ktouch vem instalado em várias distribuições que incluem o ambiente KDE5 ,
mas também pode ser utilizado em outros gerenciadores de janela, como o GNOME e o IceWM.
- Versão mais atual: 1.7.1 (c)1999-2007.
- Autor: Havard Froiland.
- Funcionalidades:
O KTouch é personalizável pelo usuário. É possível configurar o desempenho a fim de
avançar para a próxima lição, adicionar novos layouts e idiomas e modificar as lições com o editor
embutido, bem como criar novas lições . Há também uma janela de estatísticas que contém um
histogramada velocidade de digitação em palavras por minuto ou em caracteres por minuto, e
muitas outras estatísticas. A janela de estatísticas também oferece visualização do desempenho em
teclas individuais. É possível saber quais as teclas que é necessário praticar mais.

- Imagens do software:
Imagem 1: Tela do software.

Fonte: Software Ktouch.

3.1.1.4 TuxType
- Apresentação:
TuxType é um software integrante do projeto Tux4Kids, distribuído sob a licença GPL e
pode

ser

encontrado

na

página

de

download

do

projeto:

https://tux4kids.alioth.debian.org/tuxtype/download.php.
O software vem com dois jogos diferentes com vários níveis de dificuldade para praticar a
digitação dos usuários.
No primeiro jogo, cada peixe possui uma letra, número, palavra ou sinal de pontuação
escrito nele e o usuário deve digitar as teclas correspondes antes que elas caiam, fazendo com que o
Tux possa comer os peixes. No segundo jogo, cada cometa possui também uma letra, número,
palavra ou sinal de pontuação escrito nele e o usuário deve digitar as teclas correspondentes antes
que eles caiam, fazendo com que os cometas sejam destruídos pelo Tux.
O software permite que o usuário crie, edite ou remove sua própria lista de letras e palavras
para serem usadas durante o jogo, através do menu Opções: Editar as listas de palavras.
É uma ferramenta que auxilia na digitação do usuário, especialmente para as crianças.
- Versão mais atual: 1.8.3 (c) 2000-2010.
- Autores: Sam Hart, Jesse Andrews, David Bruce.
- Funcionalidades:

Cascata de peixes: Inicia um novo jogo, onde o usuário deve auxiliar o Tux a comer
os peixes.

Níveis: Fácil, Médio e Difícil.

Modos: Palavras curtas, Exercícios 2, Exercícios 2, Países e Outras Palavras.

Instruções: Exibe as instruções do jogo.

Destruidor de cometas: Inicia um novo jogo, onde o usuário deve auxiliar o Tux a
destruir os cometas.

Níveis: Cadete espacial, Piloto, Ás e Comandante.

Menu principal: Retorna ao menu inicial.

Opções: Editar as listas de palavras, Digitar frase, Informações do projeto,
Configurar língua.

Sair: Fecha o aplicativo.

- Imagens do software:
Imagem 1: Tela inicial do software.

Fonte: Software Tuxtype.

Imagem 2: Tela do software.

Fonte: Software Tuxtype.

3.1.2 Geografia
3.1.2.1 KGeography
- Apresentação:
O KGeography é integrante do projeto KDE.E pode ser encontrado no site de downloads do
projeto KDE <http://www.kde.org/>.
O KGeography roda na plataforma disponíveis: GNU/Linux.Disponível parcialmente em
português do Brasil.
KGeography é um software livreeducacional que permite a aprendizagem de geografia.
- Versão mais atual: 0.7 (c) 2004-2018.
- Autor: Albert Astals Cid <aacid@kde.org>.
- Funcionalidades:


O usuário pode navegar pelos mapas clicando em uma de suas divisões.
As bandeiras de cada nação e de cada capital são exibidas.



Há cinco modos de jogo disponíveis:



O usuário recebe um nome de uma divisão no mapa e precisa clicá-la;



O usuário recebe uma capital e precisa encontrar a divisão que pertence a ela;



O usuário recebe uma divisão e precisa descobrir sua capital;



O usuário recebe uma bandeira de uma divisão no mapa e precisa descobrir seu nome;



O usuário recebe uma divisão no mapa e precisa encontrar sua bandeira;

- Imagens do software:
Imagem 1: Tela inicial do software.

Fonte: Software KGeography.

Imagem 2: Tela do software.

Fonte: Software KGeography.

3.1.3 Matemática
3.1.3.1 KSudoku
- Apresentação:
O KSudoku é um software integrante do projeto KDE, comunidade internacional de
software livre que produz diversos aplicativos multiplataforma. Ele pode ser encontrado no site de
downloads do projeto KDE: http://download.kde.org.
O software é um quebra-cabeça onde são colocados símbolos baseados em lógica
matemática. Tais símbolos são normalmente números de 1 a 9 e também podem ser letras de A a P
ou A a Y a medida que o nível de dificuldade do quebra-cabeça aumenta. O tabuleiro inicia-se
parcialmente preenchido e o usuário é encarregado de completar o resto de modo que cada linha,
coluna e bloco contenha apenas uma instância de um símbolo.
O nome sudoku é uma abreviação que significa “os dígitos devem permanecer únicos” e foi
projetado, inicialmente, por Howard Garns, um arquiteto de 74 anos. Posteriormente, o jogo foi
descoberto por uma empresa japonesa que levou-o ao país, onde se tornou um dos mais vendidos.
É uma ferramenta que auxilia no desenvolvimento de raciocínio lógico do usuário, com a
resolução de quebra-cabeças.
- Versão mais atual: 18.04.3 2005-2018.
- Autores: Francesco Rossi / JohannesBergmeier / Mick Kappenburg.
- Funcionalidades:













Novo Jogo: Entra em um quebra-cabeça ou Gerar um quebra-cabeça.
Dificuldade: Muito fácil a Ilimitado.
Simetria: Diagonal, Central, Espiral, etc.
Dica: Exibe o resultado de algum bloco.
Solucionar: Exibe o resultado completo do quebra-cabeça.
Desfazer: Desfaz última alteração de movimento do usuário.
Refazer: Refaz última alteração de movimento do usuário.
Carregar Jogo: Abre jogo previamente salvo.
Salvar: Salva jogo para posterior continuação.
Imprimir: Imprime tela do jogo.
Sair: Fecha aplicativo.
Configurações: Mostra ou esconde a barra de ferramentas / Configurar atalhos, temas,
tamanho, etc.
 Ajuda: Exibe o manual e informações sobre o software.

- Imagens do software:
Imagem 1: Tela inicial do software.

Fonte: Software KSudoku.

Imagem 2: Tela do software.
-

Fonte: Software KSudoku.

3.1.3.2 Kblocks
- Apresentação:
O KBlocks é também um software integrante do projeto KDE, comunidade internacional de
software livre que produz diversos aplicativos multiplataforma. Ele pode ser encontrado no site de
downloads do projeto KDE: http://download.kde.org.
A ideia do software é empilhar blocos em queda de forma com que linhas fiquem
preenchidas por completo. Quando a mesma estiver completa, ela é removida, sobrando mais
espaço para o empilhamento de novos blocos.
Através dos cursores do teclado, os blocos são deslocados na tela para a esquerda ou direita.
Quando pressionado o cursor para baixo, o bloco cai mais rápido e a tecla de cima gira o bloco. Tais
cursores também podem ser alterados através do menu de Configuração do aplicativo. O jogo
termina quando não existir mais espaço em tela para o empilhamento de novos blocos.
É uma ferramenta que auxilia no desenvolvimento de raciocínio lógico do usuário e sua
agilidade, através de movimentos rápidos e bem definidos na escolha do melhor lugar pra empilhar
os blocos.
- Versão mais atual: 0.3 © 2007.
- Autores: Mauricio Piacentini / DirkLeifeld / Zhongjie Cai.
- Funcionalidades:
 Jogo solitário: Inicia um novo jogo contra a máquina.
 Humano vs IA: Inicia um novo joga contra a Inteligência Artificial da máquina, páreo a
páreo.
 Pausar: Pausa o jogo atual.
 Mostrar recordes: Mostra os usuários melhores colocados de acordo com sua pontuação.
 Sair: Fecha o aplicativo.
 Configurações: Mostra ou esconde a barra de ferramentas / Altera dificuldade /
Configura atalhos, temas, etc.
 Dificuldade: Fácil, Média e Difícil.
 Ajuda: Exibe o manual e informações sobre o software.

- Imagens do Software:
Imagem 1: Tela inicial do software.

Fonte: Software KBlocks.

Imagem 2: Tela do software.

Fonte: Software KBlocks.

3.1.3.3 TuxMath
- Apresentação:
TuxMath é um software integrante do projeto Tux4Kids, distribuído sob a licença GPL e
pode

ser

encontrado

na

página

de

download

do

projeto:

http://tux4kids.alioth.debian.org/tuxmath/download.php
O software é voltado para a aprendizagem de matemática onde o usuário deve proteger os
iglus dos pinguins impedindo que cometas caiam sobre eles solucionando problemas matemáticos
que são exibidos na tela. Ao solucionar o problema, o usuário deve digitar o valor correspondente e
apertar a tecla Enter para eliminar o cometa.
O software conta com diversos níveis de dificuldade e permite que o usuário jogue contra a
máquina, em rede local e com outros amigos. Os problemas matemáticos envolvem operações de
adição, subtração, multiplicação, divisão, números múltiplos e operações com números negativos.
É uma ferramenta que auxilia na aprendizagem de matemática e na agilidade do usuário,
através da resolução de problemas matemáticos.
- Versão mais atual: 2.0.3 (c) 2001-2011.
- Autor: Sam Hart / Bill Kendrick / David Bruce Tim Holy.
- Funcionalidades:


Jogar Sozinho: Abre o menu com as opções de jogos.
Comando de Treinamento Matemático Acadêmico: Abre as opções de jogos separados
por operações aritméticas: Adição simples, Adição com dois dígitos, Adição com números
perdidos, Subtração simples, Subtração com dois dígitos, Multiplicação, Múltiplos,
Multiplicação com

números perdidos, Divisão, somar/subtrair/multiplicar e dividir com

números negativos.
Frota de Missões para Comando da Matemática: Inicia um novo jogo em modo de missões.
Jogar jogo de Arcade: Abre as opções de escolha: Cadete Espacial – Muito fácil, Sentinela –
Fácil, Defensor – Moderado, Especialista – Difícil, Comando – Muito difícil para jogar em
modo para alcançar o melhor recorde.
Jogar um jogo Personalizado: Personalizar um jogo através da edição de um arquivo no
diretório.


Menu Principal: Retorna ao menu inicial.



Network Game: Abre o menu com as opções para jogar em servidor.
Run Server: Iniciar um servidor.

Stop Server: Parar um servidor
Join Game: Participar de um jogo no servidor.
Jogar Com Amigos: Abre o menu com as opções para jogar em turnos com outros usuários.
Pontuação: Inicia um jogo com outros usuários onde quem obtiver a melhor pontuação
vence.
Eliminação: Inicia um jogo onde os usuários com a menor pontuação são eliminados a cada
rodada.


Factoroids: Inicia um jogo onde o usuário deve fatorar os números teclando a barra de
espaço, Enter ou o botão esquerdo do mouse para soltar o laser sobre os asteroides. As
setas da esquerda e direita do teclado rotacionam a nave e a tecla para cima ou o botão
direito do mouse a move. Destrua todos os asteroides.



Ajuda: Mostra e ensina como jogar.



Mais Opções: Abre o menu com opções adicionais.
Demonstração: Inicia uma demonstração do jogo.
Informação do Projeto: Exibe informações sobre o software.
Créditos: Exibe os créditos do software.
Sair: Fecha o aplicativo.

- Imagens do software:
Imagem 1: Tela inicial do software.

Fonte: Software TuxMath.

Imagem 2: Tela de configuração do software.

Fonte: Software TuxMath.

Imagem 2: Tela de configuração do software.

Fonte: Software TuxMath.

3.1.3.4 JFractionLab
- Apresentação:
JFractionLab é um software distribuído sob a licença GPL e pode ser encontrado na página
de download do projeto: https://sourceforge.net/projects/jfractionlab/. O software é uma ferramenta
que auxilia no aprendizado de frações e suas operações através de diversos exercícios com uma
representação numérica e visual. O software mostra cada fase do cálculo ajudando o usuário a
compreender melhor a utilização de frações. Através do uso do teclado e mouse e de acordo com o
exercício escolhido, o usuário deve preencher as frações que correspondem ao valor exibido na tela,
digitar os valores no numerador e denominador, comparar frações, simplificar, realizar operações
entre elas e etc. É uma ferramenta que auxilia na aprendizagem de matemática.
- Versão mais atual: 0.91 (c) 2005.
- Autor: Jochen Georges.
- Funcionalidades:


Idioma: Escolha o idioma do software.



Planilhas: Cria planilhas no LibreOffice dos exercícios.



Ajuda: Exibe informações sobre frações e a explicação sobre todos os exercícios /
Exibe informações sobre o software.



Explore as frações:
1. Clicar no resultado: Clique nas fatias que correspondem a fração exibida na tela.
2. Definir fração: Digite os números correspondentes a figura no numerador e
denominador.
3. Comparar frações (com figuras): Clique nos sinais de comparação para comparar as
figuras.
4. Estender frações: Estenda a fração digitando o valor da fração multiplicada pelo
número exibido.
5. Simplificar frações: Simplifique as frações até que não seja mais possível reduzi-las.
6. Fração imprópria: Converta as frações impróprias em frações mistas.
7. Números mistos: Converta as frações mistas em frações impróprias.
8. de fração para decimal: Converta as frações em números decimais.

Calcule com frações:
9. Somar frações: Some as frações.
10. Subtrair frações: Subtraia as frações.
11. Multiplicar frações: Multiplique as frações.
12. Dividir uma fração por um número: Divida as frações por um número.
13. Dividir um número por uma fração: Divida um número por uma fração.
14. Dividir uma fração por outra: Divida uma fração por outra fração.
Guardar os resultados: Salve os resultados dos exercícios informando o seu nome.
Ler os resultados: Abra a lista com os resultados salvos anteriormente.

- Imagens do Software:
Imagem 1: Logo do software.

Fonte: Software JFractionLab.

Imagem 2: Tela do software.

Fonte: Software JFractionLab.

3.1.3.5. Galculator
- Apresentação:
O

Galculator

pode

ser

encontrado

através

do

link

http://galculator.mnim.org/downloads/galculator-2.1.4.tar.bz2. O software é uma calculadora
científica baseada em GTK 2 que suporta o modo algébrico, bem como o RPN. Os recursos incluem
operações aritméticas mais tratamento de precedência, suporte total ao teclado, funções
trigonométricas, raiz quadrada, logaritmo natural e comum, constantes (e, PI) e funções inversas e
hiperbólicas.
- Versão mais atual: 2.1.5 (c) 2015.
- Autor: Simon Flöry.
- Funcionalidades:


Modo de Entrada de Fórmula: O galculator possui um modo de entrada de fórmula. Este
modo é mais um passo para uma calculadora que aceite entrada como escrita no papel. O
modo de entrada de fórmulas do galculator tem como objetivo fornecer todas as
características do modo algébrico. Este modo aceita números decimais como entrada, bem
como números hexadecimais, binários e octal. Os três últimos devem ser inseridos com um
prefixo.
Para inserir as fórmulas, algumas regras devem ser seguidas:



Inserção dos números:

Base

Prefixo

Exemplo

Decimal

Nenhum

-3.1415

Hexadecimal

0x ou 0h

0xAF

Binário

0b

0b1001

Octal

0o

0o777



Operações algébricas

Operação

Identificador

+, -, *, /

+, -, *, /

percentualx%y (x percent of y)

%

potênciax^y

^

módulo (MOD)

mod, MOD

shift esquerda (LSH)

<<

shift direita (INV + LSH)

>>

AND

&, and, AND

OR

|, or, OR

XOR

xor, XOR



Funções

Função

Identificador

sen, cos, tan

sin, cos, tan

inversos (sen, cos, tan)

asin, acos, atan

variantes hiperbólicas

sinh, cosh, tanh

inversos (variantes)

asinh, acosh, atanh

log (base e)

ln

log (base 10)

log

raíz quadrada

sqrt

fatorial

!

complemento

~



Modo de papel: Oferece uma GUI simples, juntamente com a funcionalidade de modo de
entrada de fórmula. No campo de entrada, insira a expressão seguindo as mesmas regras do
modo de entrada de fórmula. Ao pressionar “retornar” ou clicar no botão à direita, a
expressão será avaliada e adicionada, juntamente com seu resultado à lista de visualização
acima. Clicando duas vezes em qualquer linha dessa lista é possível copiar a expressão
correspondente para o campo de entrada.



Funções definidas pelo usuário: O galculator também possui funções definidas pelo
usuário. Estas funcionam como os outros botões de função como sin, cos, etc. As funções
do usuário podem ser definidas na caixa de diálogo Preferências (página Funções). O nome
da função pode ser qualquer nome desde que comece com uma letra.

- Imagens do software:
Imagem 1: Tela do software.

Fonte: Software Galculator.

Imagem 2: Tela do software.

Fonte: Software Galculator.

3.1.3.6 Gnumeric

- Apresentação:
Gnumeric é uma planilha eletrônica livre que faz parte do ambiente de desktopGNOME.
Onde a versão 1.0 foi lançada em 31 de Dezembro de 2001. O Gnumeric é um programa
desenvolvido para a manipulação e análise de dados numéricos, semelhantemente ao Microsoft
Excel. O Gnumeric tem várias funcionalidades, como planilhas separadas por abas, fórmulas
avançadas, comentários, imagens e criar e imprimir gráficos. Também tem ferramentas específicas
para planilhas financeiras e funções estatísticas como previsões, percentagens, amostragens,
correlações, etc. O programa conta com funções e elementos muito semelhantes ao programa do
pacote Office: barra de menus, barra de ferramentas, barra de formatação, barra de objetos, área de
entrada de dados, área de células e área de formatação. E permite importar e salvar documentos do
Excel, do LaTex e do BrOffice.org. Além disso, o Gnumeric é compatível com HTML e exporta
diretamente para PDF. Também trabalha com documentos de Lotus 1-2-3, Quattro Pro e Sylk.
- Versão mais atual: 1.12.41 (Maio de 2018).
- Autor: Miguel de Icaza.
- Funcionalidades:


Criar e gerenciar listas e tabelas



Executar cálculos complexos através de fórmulas



Funções estatísticas de previsões, percentagens, amostragens



Importação de vários formatos de arquivos



Criar, manipular e imprimir gráficos

- Imagens do Software:
Imagem 1: Tela do software.

Fonte: Software Gnumeric.

3.1.3.7 Kbruch
- Apresentação:

KBruch é um aplicativo para Linux muito simples e roda facilmente no sistema. Com ele
você treina frações de diversas formas e aprimora a sua velocidade de raciocínio. O programa pode
ser considerado como um pequeno jogo, repleto de funções e possibilidades.
A interface do programa é simples e sem muitas opções e menus complexos, permitindo que
até uma criança em idade escolar possa utilizá-lo sem grandes dificuldades. Ideal para quem deseja
estudar matemática e cálculos.
- Versão mais atual: 4.0
- Autor: Sebastian Stein
- Funcionalidades:


Operações matemáticas utilizando as quatros operações



Conversão de dados numéricos



Manipulação de variáveis numéricas



Exercício Aritmético:



Exercício de Comparação



Exercício de Conversão



Exercício de Decomposição de Fatores



Exercício de Porcentagem

- Imagens do Software:
Imagem 1: Tela do software.

Fonte: Software Kbruch.

3.1.4 Raciocínio Lógico
3.1.4.1 KolorLines (Klines)
- Apresentação:

O KolorLines é também um software integrante do projeto KDE, comunidade internacional
de software livre que produz diversos aplicativos multiplataforma. Ele pode ser encontrado no site
de downloads do projeto KDE: http://download.kde.org.
O jogador deve mover as peças coloridas através da tela do jogo, fazendo com que em uma
mesma linhas tenha-se grupos de cinco peças de mesma cor. Logo que a linha esteja completa, a
mesma é removida do jogo criando mais espaço para a inserção de novas peças. Novas peças vão
aparecendo em grupos de três a cada jogado do usuário, exceto quando uma linha é removida,
proporcionando ao usuário mais uma jogada antes da inserção de novas peças.
O jogo termina quando não há mais espaço para a inserção de novas peças, registrando o
recorde do usuário. Quanto mais peças forem removidas, melhor a pontuação.
O mouse deve ser utilizado para realizar a movimentação das peças de uma célula para
outra.
É uma ferramenta que auxilia no desenvolvimento de raciocínio lógico do usuário, onde o
mesmo terá que pensar na melhor forma para alocar as peças de mesma cor em grupos de cinco.
- Versão mais atual: 1.5 (c) 2000-2008.
- Autores: Roman Merzlyakov, Roman Razilov e Dmitry Suzdalev.
- Funcionalidades:
 Novo: Inicia um novo jogo.
 Mostrar recordes: Mostra os usuários melhores colocados de acordo com sua pontuação.
 Sair: Fecha o aplicativo.
 Desfazer: Desfaz última alteração de movimento do usuário.
 Finalizar jogada: Encerra uma jogada, passando a vez.
 Navegação: Seleciona e move as peças para a direita, esquerda, cima ou baixo.
 Configurações: Mostra ou esconde a barra de ferramentas /Configura atalhos, temas,
etc.
 Ajuda: Exibe o manual e informações sobre o software.

- Imagens do software:
Imagem 1: Tela do software.

Fonte: Software Kolor Lines.

Imagem 2: Tela do software.

Fonte: Software Kolor Lines.

3.1.4.2 GLPeces
- Apresentação:

O GLPeces é um software distribuído sob a licença GPL e pode ser encontrado na página de
download do projeto: http://pecesjocdetangr.sourceforge.net.
O software é baseado no jogo clássico de Tangram onde o usuário deve organizar um
conjunto de peças para combinar com uma determinada figura. Devem ser selecionadas todas as
peças e reposicionadas de acordo com a forma da figura. Nenhuma peça deve ser sobreposta a
outra. O jogo conta com mais de 18000 figuras e mais de 35 modos de jogar. É possível também
criar novas figuras, mudar o nível de dificuldade e criar competições com outros usuários.
Não se sabe ao certo quando o jogo Tangram surgiu, mas ele é jogado há séculos em todo o
Oriente, tendo se espalhado para outros países. O jogo original é um quebra-cabeça chinês formado
por 7 peças, que juntas, podem formar várias figuras, sem sobrepô-las. É uma ferramenta muito
utilizada por professores de matemática que auxilia na compreensão das formas geométricas e
desenvolve o raciocínio lógico do usuário.
- Versão mais atual: 5.0 (c) 2000-2016.
- Autor: I. De Marchi.
- Funcionalidades:
 Elimina o recorde do jogo atual: Apaga o registro de recordes do jogo atual.
 Elimina todos os recordes: Apaga o registro de todos os recordes do jogo.
 Carrega as figuras do programa: Carrega todas as figuras do jogo.
 Carrega as figuras a partir de um ficheiro: Carrega figuras a partir de um arquivo salvo.
 Sair: Fecha o aplicativo.
 Jogos de tangram: Inicia um novo jogo selecionando o número de peças que serão
utilizadas.
 Níveis: Infantil a experiente.
 Criar uma nova figura: Cria uma nova figura de acordo com uma amostra montada na
tela e salvá-la.
 Sugere uma figura: O jogo sugere uma figura aleatória.
 Procura o nome da figura: Procura pelo nome de uma determinada figura.
 Coloca peça: Uma determinada peça é encaixada na figura.
 Ver solução: Exibe a solução da figura.
 Parar: Pausa o jogo atual.
 Criar competição: Cria uma nova competição.

 Carregar competição: Carrega uma competição anteriormente salva.
 Idioma: Altera o idioma do jogo.
 Gera figura: O jogo gera uma figura aleatória.
 Gera figuras: O jogo gera um número de figuras definidas pelo usuário.
 Comprovar figuras: De acordo com uma figura, são procuradas outras semelhantes com
a selecionada.
 Ajuda: Exibe o manual e informações sobre o software.
- Imagens do software:
Imagem 1: Tela do software.

Fonte: Software GLPeces.

3.1.4.3 Xadrez (Gnome-chess)
- Apresentação:

Xadrez é um software distribuído sob a licença GNU. Mais informações podem ser
encontradas na página do projeto GNOME: https://wiki.gnome.org/Apps/Chess.
O software é um jogo de xadrez 2D que pode ser jogado contra a máquina ou contra outro
usuário a partir da movimentação de peças em um tabuleiro no formato 8x8. No total, o jogo é
composto por 16 peças para cada jogador, sendo elas, oito peões, dois cavalos, duas torres, dois
bispos, um rei e uma dama.
O jogo de xadrez é um dos mais populares do mundo. Segundo historiadores, ele foi
originado a partir de um antigo jogo de tabuleiro chamado Chaturanga, praticado na Índia.
É uma ferramenta que auxilia no desenvolvimento do raciocínio lógico do usuário.
- Versão mais atual: 3.14.0 (c) 2010-2014.
- Autores: Robert Ancell e Michael Catanzaro.
- Funcionalidades:
 Novo jogo: Inicia uma nova partida.
 Preferências: Altera o jogador oponente, Cor das peças, Dificuldade, Tempo limite e a
aparência do jogo.
 Ajuda: Exibe o manual e informações sobre o software.
 Sobre: Exibe informações sobre o software.
 Sair: Fecha o aplicativo.
 Desfazer: Desfaz uma ou mais movimentações de peças dos usuários.
 Abre um jogo salvo: Abre um jogo previamente salvo.
 Salva o jogo atual: Salva o jogo atual.
 Render-se ao seu oponente: Rende-se ao oponente e encerra o jogo.

- Imagens do Software:
Imagem 1: Tela do software.

Fonte: Software Gnome-chess

3.1.5. Interdisciplinar
3.1.5.1 GCompris

- Apresentação:
O GCompris é um software distribuído sob a licença GNU. Foi lançado em 2000 e pode ser
encontrado na página de download do programa: http://gcompris.net/index-pt_BR.html
Desde o seu lançamento, o programa contou com a participação voluntária de programadores,
tradutores e com a avaliação de professores.
O software é uma suíte de aplicativos educacionais que conta com diversas atividades nas
áreas de ciências, geografia, leitura, aritmética, jogos de raciocínio lógico e etc.
Nessa versão, o GCompris conta com 139 atividades diferentes que auxiliarão na educação
de crianças através de jogos e orientações lúdicas.
É uma ferramenta que auxilia no desenvolvimento do raciocínio lógico, memória,
geometria, leitura, no uso do computador com digitação e utilização do mouse, na descoberta de
sons, cores e etc.
- Versão: 15.02 (c) 2015.
- Autor: Bruno Coudoin.
- Funcionalidades:


Manipulação do teclado:
Mande a bola para o Tux: Manda a bola para o Tux apertando as duas teclas Shift
simultaneamente.
Letras cadentes: Digite a letra que está caindo na tela antes que ela atinja o chão.
Números com dados: Digite o número de pontos do dado antes que ele atinja o chão.
Palavras cadentes: Digite as palavras que estão caindo na tela antes que elas atinjam o chão.



Manipulação do mouse:
Clique em mim: Clique com o botão esquerdo do mouse em todos os peixes antes que eles
deixem o aquário.
Movimentar o mouse: Movimente o mouse para apagar a área até descobrir o fundo.
Clique com o mouse: Clique com o botão do mouse para apagar a área até descobrir o

fundo.
Controle a mangueira: Movimente o mouse para abrir a mangueira para molhar as flores.
Mina de ouro: Movimente a roda do mouse para cima ou para baixo para encontrar o ouro e
clique sobre ele.
Clique e desenhe: Clique nos pontos azuis para desenhar a figura.
Duplo clique com o mouse: Dê um duplo clique com o mouse para apagar a área até
descobrir o fundo.

Cobrança de pênalti: Dê um duplo clique com o mouse na bola para marcar um gol.
 Descobertas


O sistema Braille:
A história de Louis Braille: Veja a história de Louis Braille e a criação do sistema Braille
clicando nas setas para a esquerda ou direita para passar pelas páginas. Ao final, organize a
sequência na ordem cronológica.
O sistema Braille: Aprenda e memorize o sistema Braille clicando nos pontos na área da
célular para formar uma letra em Braille.
Diversão com o Braille: Clique nos pontos da célula que correspondem as letras que estão
caindo na tela.
Descubra os números do sistema Braille: Cada jogador procura pelo código Braille o
número solicitado em seu tabuleiro e clique nele se o código estiver lá, se não, clique em
“Eu não tenho este número” até um dos jogadores marcar corretamente todos os códigos
Braille.


Cores:
Mistura de luzes coloridas: Clique nos botões das lanternas para misturar as cores e formar a
cor informada.
Cores: Clique no pato colorido que corresponde a cor informada.
Repetir o mosaico: Reconstrua o mesmo mosaico na área à direita selecionando a cor certa e
clicando no lugar vazio.
Mistura de tintas coloridas: Clique nos botões das tintas para misturar as cores e formar a
cor informada.
Cores avançadas: Clique na borboleta colorida que corresponde a cor informada.



Labirintos:
Labirinto: Encontre a saída do labirinto usando as teclas de setas para mover o Tux até a
porta.
Labirinto 3D: Encontre a saída do labirinto 3D usando as teclas de setas para mover o Tux
até a porta. Clique na barra de espaços para trocar entre os modos 2D e 3D do labirinto.
Labirinto: Neste labirinto, o movimento é relativo. A seta para cima faz o Tux andar para
frente e as demais setas viram ele para outra direção. Encontre a saída do labirinto.

Labirinto: Neste labirinto, mova o Tux através do mapa invisível. Clique na barra de espaços
para trocar entre os modos visível e invisível. O Tux não pode ser movido no modo visível.
Encontre a saída do labirinto.
 Jogos de memória:
Jogo da memória com imagens: Clique em uma carta para virá-la e encontre o seu par.
Memorize as figuras.
Ferrovia: Uma locomotiva e vagões são exibidos no topo da tela, reconstrua selecionando as
peças apropriadas para montar o trem.
Jogo de memória auditiva: Clique em um Tux violonista para ouvir um som e encontre o seu
par. Memorize os sons para encontrar o seu correspondente.
Jogo de memória auditiva contra o Tux: Jogue contra o Tux. Clique em um Tux violonista
para ouvir um som e encontre o seu par. Memorize os sons para encontrar o seu
correspondente.
Jogo de memória com imagens, contra o Tux: Jogue contra o Tux. Clique em uma carta para
virá-la e encontre o seu par. Memorize as figuras.
 Atividades diversas:
Itens correspondentes: Encontre uma lógica entre os objetos. Arraste os objetos à esquerda
da tela e solte-os no espaço vermelho correspondente na tela principal.
Complete o quebra-cabeça: Arraste as peças à esquerda e solte-as no espaço correspondente
na tela.
Chronos: Arraste as imagens à esquerda e solte-as no espaço vermelho correspondente para
organizar a história.
Diferencie sua mão esquerda da direita: Identifique se a mão apresentada na tela é a
esquerda ou direita.
Algoritmo: Identifique qual é o próximo símbolo em uma lista e clique sobre ele.
O relógio: Arraste os ponteiros do relógio para ajustá-los a hora indicada na tela.
Encontre os detalhes: Arraste as peças à esquerda até o espaço correspondente na tela.
Tabela de correlação: Arraste os itens à esquerda e solte-os no espaço correspondente de
acordo com a tabela de correlação.
Localize a região: Arraste as regiões à esquerda e solte-as no espaço corresponde para
redesenhar um país.
Localize os países: Arraste as regiões à esquerda e solte-as no espaço correspondente para
redesenhar todo o mapa.

Animais do mundo: Explore cada animal na tela clicando sobre cada Tux. Depois clique no
animal que corresponde ao texto exibido na tela.


Sons:
Animais da fazenda: Explore cada animal na tela clicando sobre eles, ouça o som que ele
produz e leia o texto. De acordo com o som apresentado, clique no animal que produz
aquele som e por último clique no animal que corresponde ao texto apresentado.
Melodia: Escute a sequência de sons e repita-as clicando nos elementos na tela.
Toque piano: Clique na tecla que corresponde ao som e a imagem na tela. É possível
procurar a tecla correspondente à cor da nota.
Ritmo musical: Escute com atenção o ritmo e acompanhe a pauta. Clique no tambor para
iniciar e clique novamente nos momentos certos da batida do ritmo.
Estilos musicais do mundo: Explore cada pasta na tela clicando sobre ela, ouça o estilo
musical daquela área e leia o texto. De acordo com o estilo musical apresentado, clique na
pasta correspondente e por último clique na pasta que corresponde ao texto apresentado.
Instrumentos musicais: Clique nos instrumentos musicais que correspondem ao texto na tela.
Nomeie essa nota: Aprenda os nomes das notas, nas claves de sol a fá, com a ajuda de sons e
cores e clique no nome da nota correspondente.
Composição no piano: Aprenda como o teclado do piano funciona, como as notas são
escritas em uma pauta musical e explore a composição de músicas, podendo carregar e
salvar o seu trabalho.



Experiências:
Paraquedista: Clique em qualquer tecla ou clique no avião para fazer o Tux pular. Clique em
outra tecla para ele abrir o paraquedas e controle a velocidade da queda com as teclas de seta
para cima e para baixo, fazendo o Tuxpousar com segurança no navio pesqueiro.
Opere uma comporta de canal: Clique nas portas e comportas para abri-las e fechá-las na
ordem certa e em seguida clique no Tux fazendo com que ele atravesse em ambas as
direções. Ajude-o e entenda como funciona um canal.
Aprenda o ciclo da água: Clique nos diferentes elementos apresentados na tela: sol, nuvem,
estação de bombeamento de água e estação de tratamento de esgoto para reativar todo o
sistema de água. Quando o Tux estiver no chuveiro, clique no botão do chuveiro para ele e
entenda como funciona o ciclo da água.

Sistema elétrico com energia renovável: Clique nos diferentes elementos apresentados na
tela: sol, nuvem, barragem, painéis solares, turbinas eólicas e transformadores para reativar t
odo o sistema elétrico. Quando o Tux estiver em casa, clique no interruptor para ele e
entenda como funciona o sistema elétrico com energia renovável.
Introdução a gravidade: Clique nos sinais de mais e menos alterando as massas dos planetas
e fazendo com que a astronave do Tux se movimente. Mantenha a astronave no meio,
evitando colidir nos planetas ou nos asteroides. Chegue até o ônibus espacial para vencer.
Pouso seguro: Clique nas setas para cima e para baixo para controlar o impulso e nas setas
para a esquerda e direita para controlar a direção da nave. Guie a nave para a plataforma de
aterrissagem. Espere a plataforma ficar verde para aterrissar com segurança.
Posicione seu satélite: Clique em qualquer lugar da tela para posicionar o satélite. Depois c
lique no satélite e trace uma linha para determinar a sua velocidade. Não deixe o satélite
bater no planete ou ir embora.
Eletricidade: Arraste os componentes elétricos à esquerda e solte-os no espaço na tela.
Clique em um ponto de conexão, arraste o mouse até o próximo ponto de conexão e solte o
botão, criando fios. Para excluir um fio, clique sobre ele. Clique no interruptor para abri-lo
ou fechá-lo e crie livremente um esquema elétrico.
Pilote um submarino: Clique nos diferentes elementos na tela: motor, lemes e tanques de ar
para navegar até a profundidade solicitada. Após o primeiro nível passe pela joia para abrir o
portão a direita, passe por ele para chegar ao próximo nível e entenda como funciona um
submarino.
Corrida marítima (2 jogadores): No campo de texto digite um comando por linha. Os
comandos esquerda e direita devem ser seguidos por um ângulo, em graus. O comando
avançar aceita um parâmetro de distância fazendo com que o barco avance em quantas
unidades forem informadas. Vence quem atingir o lado direito da tela, a linha vermelha,
primeiro.
Corrida marítima (1 jogador): No campo de texto digite um comando por linha. Os
comandos esquerda e direita devem ser seguidos por um ângulo, em graus. O comando
avançar aceita um parâmetro de distância fazendo com que o barco avance em quantas
unidades forem informadas. O objetivo é atingir o lado direito da tela, a linha vermelha.



Diversão:
Jogo de futebol: Clique na bola para movimentá-la e definir sua velocidade e direção.
Quanto mais próximo do centro for o clique, mais lentamente a bola irá se mover. Mande a
bola para o buraco à direita.
Tuxpaint: Abre o aplicativo TuxPaint.
Hexágono: Clique nos hexágonos azuis para tentar encontrar o morango. Quanto mais
próximo estiver de encontrá-lo, mais vermelhos os hexágonos ficam.
Seu editor de textos: Digite o que desejar nesse editor de textos. Salve, abra e edite o seu
texto com algum estilo utilizando os botões à esquerda. Os quatro primeiros botões
permitem selecionar o estilo da linha onde está o cursor. Os outros dois botões permitem
selecionar um tema de cor.
Crie um desenho ou uma animação: Clique em uma ferramenta de desenho à esquerda e
uma cor abaixo e então clique e arraste o mouse na área em branco para criar uma nova
forma. Adicione imagens, texto e preencha as formas com a cor desejada. Clique nos
retângulos pequenos na parte de baixo da tela para selecionar um novo quadro adicionando a
eles novas formas, imagens, etc. Quando forem criados vários quadros clique no botão
“Rodar a animação” para ver a sequência de imagens na forma de um show de slides
contínuo.
Converse e desenhe com os seus amigos: Converse através de mensagens de texto e desenhe
com outros usuários na sua rede local. Digite sua mensagem e aperte Enter. A mensagem
será enviada para toda a rede local e qualquer computador com o GCompris aberto na
atividade de bate-papo irá recebê-la.

 Matemática-> Cálculo-> Álgebra->
Pratique a operação de soma: Digite a resposta do problema de adição com dois números
exibido na tela. Use as setas da direta e esquerda para modificar a resposta.
Pratique a operação de subtração: Digite a resposta do problema de subtração com dois
números exibido na tela. Use as setas da direita e esquerda para modificar a resposta.
Praticar a operação de multiplicação: Digite a resposta do problema de multiplicação com
dois números exibido na tela. Use as setas da direita e esquerda para modificar a resposta.

 Os mastigadores de números:
Mastigador de números iguais: Clique nas setas para fazer com que o mastigador se mova
pelo tabuleiro e evite os Troggles. Clique na barra de espaço para comer as expressões que
produzam o número que aparece no alto da tela.
Mastigador de números diferentes: Clique nas setas para fazer com que o mastigador se
mova pelo tabuleiro e evite os Troggles. Clique na barra de espaço para comer as expressões
que produzam um valor diferente do número que aparece no alto da tela.
Mastigador de números múltiplos: Clique nas setas para fazer com que o mastigador se
mova pelo tabuleiro e evite os Troggles. Clique na barra de espaço para comer os múltiplos
do número que aparece no alto da tela.
Mastigador de números fatoriais: Clique nas setas para fazer com que o mastigador se mova
pelo tabuleiro e evite os Troggles. Clique na barra de espaço para comer os fatores do
número que aparece no alto da tela.
Mastigador de números primos: Clique nas setas para fazer com que o mastigador se mova
pelo tabuleiro e evite os Troggles. Clique na barra de espaço para comer todos os números
primos de acordo com a informação que aparece no alto da tela.


Jogos de memória matemática:
Jogo da memória com adições: Clique em uma carta para virá-la. Cada carta esconde uma
expressão de adição ou a resposta de uma adição. Vire as cartas e encontre a adição e o seu
resultado.
Jogo da memória com adições e subtrações: Clique em uma carta para virá-la. Cada carta
esconde uma expressão de adição, subtração ou a resposta de uma delas. Vire as cartas e
encontre a adição ou subtração e o seu resultado.
Jogo da memória com subtrações:Clique em uma carta para virá-la. Cada carta esconde uma
expressão de subtração ou a resposta de uma subtração. Vire as cartas e encontre a subtração
e o seu resultado.
Jogo da memória com multiplicações:Clique em uma carta para virá-la. Cada carta esconde
uma expressão de multiplicação ou a resposta de uma multiplicação. Vire as cartas e
encontre a multiplicação e o seu resultado.
Jogo da memória com todas as operações:Clique em uma carta para virá-la. Cada carta
esconde uma operação ou a resposta de uma operação. Vire as cartas e encontre a operação e
o seu resultado.

Jogo da memória com divisões: Clique em uma carta para virá-la. Cada carta esconde uma
expressão de divisão ou a resposta de uma divisão. Vire as cartas e encontre a divisão e o
seu resultado.
Jogo da memória com multiplicações e divisões:Clique em uma carta para virá-la. Cada
carta esconde uma expressão de multiplicação, divisão ou a resposta de uma multiplicação
ou divisão. Vire as cartas e encontre a multiplicação ou divisão e o seu resultado.


Jogos de memória matemática, contra o Tux:
Jogo da memória com adições, contra o Tux: Cada carta esconde uma expressão de adição
ou a resposta de uma adição. Vire as cartas e encontre a adição e o seu resultado. Encontre
mais pares que o Tux.
Jogo da memória com adições e subtrações, contra o Tux: Cada carta esconde uma
expressão de adição, subtração ou a resposta de uma delas. Vire as cartas e encontre a adição
ou subtração e o seu resultado. Encontre mais pares que o Tux.
Jogo da memória com subtrações, contra o Tux: Cada carta esconde uma expressão de
subtração ou a resposta de uma subtração. Vire as cartas e encontre a subtração e o seu
resultado. Encontre mais pares que o Tux.
Jogo da memória com multiplicações, contra o Tux: Cada carta esconde uma expressão de
multiplicação ou a resposta de uma multiplicação. Vire as cartas e encontre a multiplicação
e o seu resultado. Encontre mais pares que o Tux.
Jogo da memória com todas as operações, contra o Tux: Cada carta esconde uma operação
ou a resposta de uma operação. Vire as cartas e encontre a operação e o seu resultado.
Encontre mais pares que o Tux.
Jogo da memória com divisões, contra o Tux: Cada carta esconde uma expressão de divisão
ou a resposta de uma divisão. Vire as cartas e encontre a divisão e o seu resultado. Encontre
mais pares que o Tux.
Jogo da memória com multiplicações e divisões, contra o Tux: Cada carta esconde uma
expressão de multiplicação, divisão ou a resposta de uma multiplicação ou divisão. Vire as
cartas e encontre a multiplicação ou divisão e o seu resultado. Encontre mais pares que o
Tux.



Cálculo:
Acerte a balança: Arraste os pesos e coloque-os na balança à esquerda ou à direita para
equilibrá-la.

Praticar adição com um jogo de tiro ao alvo: Verifique a velocidade e direção do vento e
clique no alvo para lançar o dardo. Ao lançar todos os dardos digite a soma dos pontos e
tecle Enter.
Encontre as operações correspondentes à resposta fornecida: Clique nos números e
operadores aritméticos no alto da tela que produzam o resultado informado na tela. Encontre
uma estratégia para arranjar um conjunto de operações aritméticas que resultem em um
determinado valor.
Acerte a balança: Arraste os pesos e coloque-os na balança à esquerda ou à direita para
equilibrá-la. Observe as unidades de massa para acertar o peso.


Geometria:
Uma ferramenta simples de desenho vetorial: Clique em uma ferramenta de desenho à
esquerda e uma cor abaixo e então clique e arraste o mouse na área em branco para criar
uma nova forma. Adicione imagens, texto e preencha as formas com a cor desejada.
Desenhe livremente.
Redesenhe o item mostrado: Redesenhe o desenho mostrado na caixa à direita para a caixa à
esquerda. Use as ferramentas apropriadas clicando sobre elas e arraste o mouse na área para
criar a figura. Clique em OK quando terminar. Os erros serão marcados com uma pequena
cruz vermelha.
Espelhe o item mostrado: Redesenhe o desenho espelhado mostrado na caixa à direita para a
caixa à esquerda. Use as ferramentas apropriadas clicando sobre elas e arraste o mouse na
área para criar a figura. Clique em OK quando terminar. Os erros serão marcados com uma
pequena cruz vermelha.



Numeração
Dinheiro: Clique no dinheiro de papel ou nas moedas para formar o preço exato dos itens
exibidos na tela e clique em OK. Clique na nota ou moeda na parte superior da tela para
removê-los.
Devolva o troco do Tux: Clique no dinheiro de papel ou nas moedas para formar o valor do
troco de acordo com o valor pago pelo Tux e clique em OK. Clique na nota ou moeda na
parte superior da tela para removê-los.
Devolva o troco do Tux, incluindo os centavos: Clique no dinheiro de papel ou nas moedas,
incluindo os centavos, para formar o valor do troco de acordo com o valor pago pelo Tux e
clique em OK. Clique na nota ou moeda na parte superior da tela para removê-los.

Dinheiro: Clique no dinheiro de papel ou nas moedas, incluindo os centavos, para formar o
preço exato dos itens exibidos na tela e clique em OK. Clique na nota ou moeda na parte
superior da tela para removê-los.
Contagem de itens: Clique nos itens e arraste para organizá-los. Conte o número de itens e
digite a resposta.
Jogo da memória com números: Clique em uma carta para virá-la. Cada carta esconde um
número de figuras ou um número escrito. Vire as cartas e encontre o número que
corresponde à figura desenhada.
Números com pares de dados: Digite o número de pontos do dado antes que ele atinja o
chão.
O chapéu mágico: Clique no chapéu mágico para abri-lo. Algumas estrelas irão entrar no
chapéu mas outras irão escapar. Conte quantas estrelas, observando suas cores, que ainda
estão sob o chapéu e indique a resposta marcando as estrelas na área abaixo.
O chapéu mágico: Clique no chapéu mágico para abri-lo. Algumas estrelas irão entrar no
chapéu. Conte quantas estrelas, observando suas cores, que estão sob o chapéu e indique a
resposta marcando as estrelas na área abaixo.
Números em ordem: Clique nas teclas de setas para mover o helicóptero e capture os
números em ordem crescente.
Praticar subtração em um jogo divertido: Clique no dado para escolher o número de blocos
de gelo que o Tux irá andar e clique em OK. Mova o Tux em direção aos peixes.
Adivinhar um número: Digite um número na caixa situada no alto da tela à direita de acordo
com a informação apresentada e clique em OK. O Tux dirá se o valor digitado é o número
certo ou se ele é maior ou menor do que o número a ser adivinhado. Tente até acertar o valor
para o helicóptero sair da caverna.
Ligue os pontos: Clique em cada um dos números, na ordem correta para desenhar a figura.


Quebra-cabeças:
Monte o quebra-cabeça: Arraste as peças à esquerda da tela e solte-as no espaço
correspondente para montar o quebra-cabeça de uma pintura.
O quebra-cabeça Tangram: Clique nas setas do lado esquerdo da tela para selecionar o
tangram com 7 peças a ser montado. Movimente as peças arrastando-as. Clique com o botão
direito para invertê-las. Clique na peça e depois clique fora dela arrastando o mouse para
rotacioná-la. Monte o tangram correspondente.

Construa o mesmo modelo: Clique em um item para selecioná-lo e depois clique nas setas
abaixo do guindaste para mover os itens do quadro à esquerda da tela para deixá-los na
mesma posição do modelo à direita.
Torre de Hanói simplificada: Arraste as peças superiores de um pino para outro e reproduza
a torre da direita no espaço vazio à esquerda. Somente uma peça pode ser movida de cada
vez.
Explorador de fotos: Observe as duas imagens e clique nas diferenças encontradas entre
elas.
Super inteligência: Clique nos círculos na parte de baixo da tela para alterar a sua cor. A
cada clique, há uma mudança de cor. Escolha as cores dos três círculos e clique em OK.
Quando uma cor estiver correta e na posição certa ela é marcada com uma caixa preta.
Marque todas os círculos em suas cores e posições corretas.
Um quebra-cabeça de peças deslizantes: Cada retângulo representa um carro. Arraste os
retângulos na horizontal ou na vertical e abra espaço para que o carro vermelho possa sair
pelo portão, à direita.
A Torre de Hanói: Arraste as peças superiores de um pino para outro e reproduza a pilha
inteira no espaço marcado à direita. Somente uma peça pode ser movida de cada vez e uma
peça não pode ser colocado sobre uma menor do que ela.
Sudoku: Selecione o símbolo à esquerda e clica na sua posição de destino completando o
quebra-cabeça. Não pode haver símbolos repetidos em uma mesma linha ou coluna. Nos
níveis mais altos, clique em um quadrado vazio e então digite o possível número ou letra
seguindo a mesma lógica da não repetição.
O jogo dos quinze: Clique em qualquer item que tiver um bloco vazio ao lado dele e ele será
trocado pelo bloco vazio. Mova os itens para criar uma série crescente: do menor para o
maior.
Apague as luzes: Clique em uma lâmpada acesa para mudar o seu estado e o dos seus
vizinhos na horizontal e na vertical. O sol e as cores do céu dependem do número de cliques
gastos. Tente apagar todas as luzes.


Leitura



Aprendizado de idioma:
Enriqueça seu vocabulário: Cada palavra apresentada na tela é mostrada com uma voz, um
texto e uma imagem. Encontre a palavra correta ouvindo a voz e depois digite o que ouvir.

Enriqueça seu vocabulário: Cada palavra apresentada na tela é mostrada com uma voz, um
texto e uma imagem. Encontre a palavra correta ouvindo a voz e depois digite o que ouvir.
Enriqueça seu vocabulário: Cada palavra apresentada na tela é mostrada com uma voz, um
texto e uma imagem. Encontre a palavra correta ouvindo a voz e depois digite o que ouvir.
Enriqueça seu vocabulário: Cada palavra apresentada na tela é mostrada com uma voz, um
texto e uma imagem. Encontre a palavra correta ouvindo a voz e depois digite o que ouvir.
Clique em uma letra minúscula: Ouça a letra falada e clique na letra minúscula
correspondente na tela principal. Ouça a letra novamente clicando no ícone da boca.
Clique em uma letra maiúscula: Ouça a letra falada e clique na letra maiúscula
correspondente na tela principal. Ouça a letra novamente clicando no ícone da boca.
Prática de leitura: Clique na palavra no lado esquerdo da tela que corresponda à imagem
exibida.
A letra desaparecida: Clique na letra no lado esquerdo da tela que completa a palavra
correspondente a imagem.
Prática de leitura na horizontal: Observe a palavra exibida no quadro acima e verifique se a
mesma é mostrada na horizontal no quadro a esquerda. Clique em Sim, se a viu ou em Não,
se ela não estava lá.
Prática de leitura na vertical: Observe a palavra exibida no quadro acima e verifique se a
mesma é mostrada na vertical no quadro a esquerda. Clique em Sim, se a viu ou em Não, se
ela não estava lá.
Nome da imagem: Arraste os objetos à esquerda da tela e solte-as no espaço correspondente
ao nome da figura.
Jogo da memória com números por extenso: Clique em uma carta para virá-la. Cada carta
esconde um número ou o seu nome por extenso. Vire as cartas e encontre o número e os
nomes correspondentes.
O clássico jogo da forca: Clique em uma letra ou a digite e tente descobrir qual é a palavra
escondida.


Estratégia



Pratique xadrez:
Aprender a jogar xadrez: Clique em uma peça branca de xadrez e caixas verdes irão
aparecer indicando os lugares onde essa peça pode se mover pelo tabuleiro. Arraste o mouse
para o local escolhido para mover a peça. Pratique contra o computador.

Aprender a jogar xadrez: Clique em uma peça branca de xadrez e caixas verdes irão
aparecer indicando os lugares onde essa peça pode se mover pelo tabuleiro.
Arraste o mouse para o local escolhido para mover a peça. Tente obter os peões do
computador e a peça preta

de rei em xeque-mate.

Aprender a jogar xadrez: Clique em uma peça branca de xadrez e caixas verdes irão
aparecer indicando os lugares onde essa peça pode se mover pelo tabuleiro. Arraste o mouse
para o local escolhido para mover a peça. Tente obter a peça preta de rei em xeque-mate.
Oware: Capture mais sementes que o seu adversário. O jogo possui 48 sementes. Capture 25
para vencer. Clique em um número de uma caixa na parte inferior para capturar as sementes.
Jogo das bolas: Clique no número de bolas no canto inferior direito da tela e em OK para
colocá-las nos buracos. Tente fazer com que o Tux tenha que colocar a última bola. Clique
no Tux para ele iniciar o jogo.
Ligue 4 (1 jogador): Clique em qualquer lugar da coluna ou tecle a barra de espaços para
soltar a peça. Tente criar uma sequência de 4 peças na horizontal, vertical ou diagonal e
vença o computador.
Ligue 4 (2 jogadores): Clique em qualquer lugar da coluna ou tecle a barra de espaços para
soltar a peça. Tente criar uma sequência de 4 peças na horizontal, vertical ou diagonal contra
outro usuário.


Sair: Fecha o aplicativo.



Sobre: Exibe informações sobre o software.



Configurações: Altera o idioma, fonte / Ativa ou desativa música, efeito, zoom, tela
inteira,
lembrete de nível do usuário e tempo.



Ajuda: Exibe o manual e informações sobre o software.

- Imagens do software:
Imagem 1: Tela do software.

Fonte: Software GCompris.

Imagem 2: Tela do software.

Fonte: Software GCompris.

3.1.6 Ensino de Programação
3.1.6.1 Scratch
-Apresentação:
Os estudantes aprendem com o Scratch em todos os níveis de ensino (do elementar ao
superior) e em múltiplas disciplinas (tais como a matemática, as ciências da computação, as letras e
as ciências sociais). Os educadores partilham estórias, trocam recursos, colocam questões e
encontram pessoas no sítio web do ScratchEdu: https://scratch.mit.edu/
O Scratch ajuda os jovens a pensar de forma criativa, a raciocinar sistematicamente e a
trabalhar colaborativamente — competências essenciais à vida no século XXI.
O Scratch é um projecto do LifelongKindergartenGroup do MIT Media Lab. É
disponibilizado gratuitamente.
O Scratch está concebido especialmente para jovens entre os 8 e os 16 anos de idade, mas é
usado por pessoas com todas as idades. Milhões de pessoas criam projectosScratch numa grande
variedade de contextos, incluindo lares, escolas, museus, bibliotecas e centros comunitários.
A capacidade de escrever programas de computadores é uma parte importante da literacia na
sociedade actual. Quando se aprende a programar no Scratch, aprende-se estratégias importantes
para resolver problemas, conceber projectos e comunicar ideias.
-Versão atual: 1.4. (02.12.2011).
-Autor: MitchelResnick.

-Funcionalidades:
Os projetos Scratch são baseados em objetos gráficos chamados sprites. Podes mudar a
aparência de um sprite, dando-lhe um novo traje. Podes fazê-lo parecer-se com uma pessoa, um
objeto ou até mesmo um animal. Podes usar qualquer imagem como traje: pode desenhá-la no
"Editor de Desenho", importar uma imagem do disco rígido, ou arrastar uma imagem a partir de um
site.

- Imagens do software:
Imagem 1: Tela do software.

Fonte: Software Scratch.

Imagem 2: Tela do software.

Fonte: Software Scratch.

3.1.6.2 KTurtle
- Apresentação:
KTurtle é um ambiente de programação educacional para gráficos de tartaruga. Ele foi
lançado sob a Licença Pública Geral GNU e é parte da KDE Software Compilation4. O KTurtle tem
uma linguagem de programação embutida que é livremente baseada na linguagem de
programaçãoLogo. É uma das poucas linguagens de programação localizadas; os comandos de
programação são traduzidos para o idioma do programador.
O KTurtle foi empacotado para muitas distribuições de Linux, incluindo RedHat,
openSUSE, Debian e Ubuntu. Algumas distribuições empacotam o KTurtle como uma aplicação em
separado, enquanto outras fornecem um pacote para todo o módulo Kdeedu, o qual inclui o KTurtle.
Esse programa está disponível também para o Microsoft Windows.
A linguagem KTurtle e o Ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) são específicos
para ensinar programação usando gráficos de tartaruga e não é projetado para outras aplicações o
KTurtle faz parte do projeto do KDE http://www.kde.org/. O KTurtle pode ser encontrado no
pacote kdeedu em <ftp://ftp.kde.org/pub/kde/>, o servidor principal do projecto do KDE.
- Versão mais atual:0.8.1 (c) 2003-2007.
- Autor: Cies Breijs.

- Funcionalidades:
Um interpretador de Logo integrado (sem dependências extra) que usa ficheiros em XML
para as traduções dos comandos, suporta as funções definidas pelo utilizador e a mudança dinâmica
de tipos. A execução pode ser tornada mais lenta, pausada ou interrompida em qualquer altura.
Um editor poderoso para os comandos de Logo com um realce de sintaxe intuitivo, com
numeração de linhas, entre outras coisas. A área de desenho pode ser gravada como uma imagem ou
impressa. A área de desenho tem um modo de envolvência (activo por omissão), para que a
tartaruga não se perca assim tão facilmente.
A ajuda de contexto para todos os comandos do Logo, basta para tal carregar em F2.
Os comandos de Logo são completamente aptos para tradução (de momento só é suportado
o Português do Brasil, o Inglês, o Holandês e o Francês, o Esloveno, o Sérvio (Cirílico e Latim),
Espanhol e Sueco).
Vários programas em Logo de exemplo integrados facilitam o início.
- Imagens do software:
Imagem 1: Tela do software.

Fonte: Software KTurtle.

Imagem 2: Tela do software.

Fonte: Software KTurtle.

3.1.7 Educação Artística
3.1.7.1 TuxPaint
- Apresentação:
TuxPaint é um software integrante do projeto Tux4Kids, distribuído sob a licença GPL e
pode ser encontrado na página de download do projeto: http://tuxpaint.org/download/
O software é um editor de imagens para crianças usado a partir do mouse. Possui uma
interface de fácil utilização e efeitos sonoros diferentes ao clicar nas ferramentas. Oferece a
possibilidade de desenho livre, a utilização de formas geométricas, linhas, texto, cores e outras
funcionalidades.
O software permite que o usuário crie desenhos, monte figuras, dê cores aos mesmos e
utilize textos, etiquetas, etc, podendo salvar os desenhos para serem editados posteriormente.
É uma ferramenta que auxilia na manipulação do mouse e na realização de atividades de
desenho do usuário.
- Versão mais atual: 0.9.22 (c) 2015.
- Autor: Bill Kendrick.
- Funcionalidades:


Pintar: Desenhar na tela a mão livre.



Carimbar: Inserir figuras ao desenho.



Linhas: Inserir um conjunto de objetos em linha ao desenho.



Formas: Inserir formas geométricas ao desenho.



Texto: Inserir texto ao desenho.



Etiqueta: Inserir etiqueta ao texto.



Mágicas: Inserir efeitos ao desenho, por exemplo, clareamento, bordas, arco-íris,
etc.



Desfazer: Desfaz última alteração no desenho.



Refazer: Refaz última alteração no desenho.



Borracha: Apaga desenho.



Nova: Abre uma nova tela de desenho, permitindo escolher a cor de fundo.



Abrir: Abre desenho salvo anteriormente.



Guardar: Salva desenho.



Imprimir: Imprime desenho.



Sair: Fecha o aplicativo.

- Imagem do software:
Imagem 1: Tela do software.

Fonte: Software TuxPaint.

Imagem 2: Tela do software.

Fonte: Software TuxPaint.

3.2. Escritório
3.2.1 Evince
- Apresentação:
Evince começou como uma reescrita de código do programa Gpdf. Em um curto período de
tempo ele suprimiu as funcionalidades do w:Gpdf. Está sendo ativamente mantido e desenvolvido e
pode ser encontrado na página de download: https://wiki.gnome.org/Apps/Evince/Downloads
O software é um visualizador de documentos em formatos PDF e PostScript para o
Ambiente de trabalho GNOME . O objetivo do Evince é substituir os múltiplos visualizadores de
documentos que existem no GNOME, como w:GGV, w:GPdf, e w:xpdf com um simples programa.
Evince foi incluído no GNOME desde sua versão 2.12. É escrito principalmente em
linguagem C de programação.
- Versão mais atual: 3.18 (c) 2015.
- Autor: Martin Kretzschmar / Jonathan Blandford / Marco PesentiGritti / Nickolay V. Shmyrev /
Bryan Clark / Carlos Garcia Campos / WouterBolsterlee / Christian Persch
- Funcionalidades:


Busca: Busca integrada que mostra o número de resultados encontrados e marca os
resultados na página.



Miniaturas de página: Mostra uma rápida referência (por miniaturas) para facilitar a
navegação no documento. As miniaturas de páginas estão disponíveis na barra lateral
esquerda do Evince.



Índice de páginas: Para os documentos que suportam índices, o Evince fornece a
opção de mostrar o índice para rapidamente passar de uma seção à outra.



Seleção: O Evince permite selecionar texto no documento.



Impressão de documentos: Usando a estrutura de impressão do GNOME / GTK, o
Evince pode imprimir qualquer documento que possa abrir.



Visualização Criptografada de Documento: Evince pode abrir documentos PDF que
foram criptografados.



Acessibilidade: Evince implementa a interface ATK, por isso é acessível. Para saber
como usar ou como é implementado, leia mais sobre acessibilidade no Evince.

- Imagens do software:
Imagem 1: Tela do software.

Fonte: Software Evince.

Imagem 2: Tela do software.

Fonte: Software Evince.

3.2.2 Leafpad
- Apresentação:
Editor de texto para Linux bastante parecido com o Notepad do Windows. Ele permite
comandos simples, incluindo aqueles que faltam em editores de texto simples para Linux, como
mudança da cor de fundo do texto e opção de impressão.
- Versão mais atual: 0.8.16
- Autor: O time do Leafpad
- Funcionalidades:
Opção Codeset (Alguns OpenI18N registrado).
Detecção automática codeset (UTF-8 e alguns codesets).
ilimitado desfazer / refazer Auto.
Multi-linha recuo números de linha de exibição Arraste e solte Impressão.
- Imagens do software:
Imagem 1: Tela do software.

Fonte: Software Leafpad.

3.2.3. Ristretto
-Apresentação:
O Ristretto é um projeto de software gráfico de código aberto e de download gratuito
implementado no GTK + e projetado desde o início para atuar como um visualizador de imagens
rápido e fácil de usar para o ambiente leve de desktop Xfce. Olhando sob o capô do aplicativo
Ristretto, podemos notar que ele foi escrito no idioma de programação C, usando o kit de
ferramentas GUI GTK + de plataforma cruzada para sua interface gráfica com o usuário.
As dependências de tempo de execução incluem GTK + 2.20.x ou superior, libxfce4util
4.8.0 ou posterior, libxfce4ui 4.8.0 ou superior, libexif 0.6.0 ou superior, libdbus-glib 0.34 ou
posterior, libexo 0.4.0 ou superior, além do xfconf 4.8 0,0 ou mais tarde.
- Versão mais atual: 0.8.3.
- Autor: Artes de Stephan.
- Funcionalidades:
Quando Ristretto é iniciado pela primeira vez, ele mostra uma janela vazia com duas barras
de ferramentas. As imagens podem ser abertas pressionando o Openbotão na barra de
ferramentas ou no menu Arquivo. O Ristretto fornece a capacidade de ampliar uma seção da
imagem. Existem várias maneiras de aumentar o zoom em uma imagem.


A primeira maneira de aplicar zoom é através dos botões de zoom na barra de
ferramentas
lateral. É possível aproximar, afastar, 100% ou fazer com que a imagem caiba na tela. Esses
botões também podem ser acessados via Menu → Exibir → Zoom .



Uma segunda maneira é usar a roda de rolagem do mouse. Mover a roda do mouse para
a
frente aumenta o zoom da imagem, movendo a roda do mouse para trás para diminuir o
zoom.



A terceira E última forma de ampliar uma imagem é usar o chamado BOX-ZOOM ou o
zoom de seleção. Pressione Control + Click e arraste o cursor do mouse. Desta forma, uma
caixa aparece, quando o botão do mouse é liberado, Ristretto irá ampliar a parte selecionada
da imagem.
Para girar uma imagem que não está posicionada na orientação correta é possívelusar os
botões Girar disponíveis via Menu → Exibir → Rotação.

Algumas câmeras digitais armazenam a orientação da imagem dentro dos dados EXIF. Se
esta informação estiver presente, Ristretto lê esta informação e automaticamente gira a
imagem.
Ristretto não fornece uma maneira de salvar a orientação alterada de volta no arquivo. Se
você quiser modificar os dados da imagem, isso precisa ser feito com um editor de imagens,
como o GIMP.
Quando uma imagem é aberta no Ristretto, ela mostra uma lista de imagens na barra de
miniaturas, estas são as outras imagens localizadas dentro da mesma pasta que a imagem
aberta no momento. Os botões de seta na barra de ferramentas de navegação permitem
alternar facilmente entre diferentes imagens.
Além disso, usar a roda de rolagem na imagem aberta ou na barra de miniaturas mudará para
a imagem seguinte ou anterior. Permitindo a navegação rápida e fácil entre imagens.
Para executar uma apresentação de slides de todas as imagens abertas, tudo o que você
precisa fazer é pressionar o botão Reproduzir. Isso pode ser encontrado na barra de
ferramentas e no menu Exibir. A duração do tempo limite antes que a próxima imagem seja
mostrada pode ser configurada dentro da caixa de diálogo Preferências. Por padrão, ela é
configurada para 5 segundos. Para definir o papel de parede na área de trabalho do Xfce
diretamente do menuristretto, usando Menu → Exibir → Definir como papel de parede. Para
limpar o histórico de imagens visualizadas com ristretto, isso pode ser feito usando Menu →
Exibir → Limpar dados particulares.

-Imagens do software:
Imagem 1: Tela do software.

Fonte: Software Ristretto.

3.2.4 AbiWord
- Apresentação:
AbiWord é um software livre GPL e pode ser encontrado na página de download:
https://www.abisource.com/download/. O software é um editor de texto leve e completo - conta
com uma grande variedade de ferramentas de edição e personalização de textos. Ele é indicado para
quem busca um software que possibilite redigir com qualidade e segurança por um preço baixo, ou
seja, gratuito. O AbiWord roda em plataformas GNU/Linux, Mac OS, Microsoft Windows,
ReactOS, SkyOS e outros. Foi criado inicialmente pela SourceGear Corporation com o componente
AbiSuite. SourceGear se graduou a interesses financeiro e deixou o projeto do AbiWord para uma
equipe de voluntários.
- Versão mais atual: 3.0.2 (c) 2016
- Autores: Thomas Fletcher, Jeff Hostetler, Paul Rohr, Bob Sievers, Eric Sink, Shaw Terwilliger
- Funcionalidades:


Toolbars: É possível decidir quais Barras de Ferramentas estarão visíveis para o usuários
quando o AbiWord for aberto.



Idioma: Permite alterar o idioma padrão usado nos textos, ativar a mudança automática de
idioma caso o teclado seja alterado, e ativar opções para tornar o AbiWord compatível com
outros tipos de idiomas.



Ortografia: Permite ativar a verificação ortográfica automática do texto e definir se e
quais
regras de ortografias devem ser ignoradas no texto pela verificação.



Disposição:Nesta guia, é possível ativar a visualização de vários elementos visuais de
ajuda,
como régua, barra de mensagens e o piscar do cursor, apontando onde o texto será inserido.



Esquema de preferências: Permite ativar o salvamento automático das preferências do
AbiWord, sua formatação e configuração (Esquema de Preferências) ativar o salvamento
em um intervalo determinado em minutos (Salvar automaticamente a cada…) e
ativar/desativar

a tela de introdução exibida quando o software é aberto (Exibir

logotipo de inicialização).

- Imagens do software:
Imagem 1: Tela do software.

Fonte: Software AbiWord.

Imagem 2: Tela do software.

Fonte: Software AbiWord.

3.3 Multimídia
3.3.1 Cheese
- Apresentação:
Cheese é um software que foi desenvolvido como um projeto do Google Summer ofCode
em

2007

e

pode

ser

encontrado

na

página

de

download:

https://wiki.gnome.org/Apps/Cheese/Resources. O software é um aplicativo de webcam do
GNOME, e foi oficialmente adicionado ao GNOME na versão 2.22. Começou como uma maneira
de tirar fotos com uma webcam, que poderia ser facilmente compartilhada, ganhou mais recursos e
agora pode ser usado de várias maneiras que não eram possíveis em seu lançamento.
Cheese permite tirar fotos, gravar vídeos, e utilizar um timer antes de fotografar, bem como
tirar fotos no modo burst. A versão 2.28 trouxe a capacidade de alternar entre várias webcams com
um clique. O aplicativo possui compartilhamento integrado para que fotos ou vídeos possam ser
enviados para sites de compartilhamento de fotos ou usados em um computador. Ele também tem
muitos efeitos diferentes que podem ser aplicados às fotos.
- Versão mais atual: 3.28.2 (c) 2018.
- Autor: Daniel G. Siegel / David King.
- Funcionalidades:
 Contagem regressiva: O widget de contagem regressiva permite que você entre em
posição antes que a foto seja tirada. A contagem regressiva visual aparecerá na parte
inferior da imagem.
 Adicionar filtros: Cheese possui uma variedade de filtros que podem ser
adicionados às fotos. A opção “efeitos” está localizada no canto inferior da tela.
 Modo burst: Permite definir a quantidade de fotos que você deseja tirar e o tempo
de atraso entre elas.
 Compartilhamento de mídia: É possível exportar as fotos e vídeos e compartilhálos por email, ou salvá-los localmente no sistema.

- Imagens do software:
Imagem 1: Tela do software.

Fonte: Software Cheese.

Imagem 2: Tela do software.

Fonte: Software Cheese.

3.3.2 VLC
- Apresentação:
O VLC é um reprodutor multimídia livre, de código aberto, multi-plataforma, e um
arcabouço que reproduz a maioria dos arquivos de mídia, bem como DVD, CD de áudio, VCD e
vários protocolos de fluxo de rede.
- Versão mais atual: 3.0.3.
- Autor: Presidente: Jean-Baptiste Kempf. / Vice Presidente: Konstantin Pavlov.
- Funcionalidades:


Reproduz tudo - Arquivos, Discos, Câmeras, Dispositivos e Fluxos de Rede.



Reproduz a maioria dos codificadores, sem a necessidade de um pacote de
codificadores. - MPEG-2, MPEG-4, H.264, MKV, WebM, WMV, MP3.



Executa em todas as plataformas - Windows, Linux, Mac OS X, Unix, iOS, Android.



Totalmente Gratuito - livre de vírus, propagandas e sem rastreamento de dados do
usuário.



É possível personalizar:



Adicionar capas.



Criar capas com o Editor de capas do VLC.



Instalar extensões.



Formatos suportados:



Video: MPEG-1/2, DivX® (1/2/3/4/5/6), MPEG-4 ASP, XviD, 3ivX D4, H.261,
H.263 / H.263i, H.264 / MPEG-4 AVC, Cinepak, Theora, Dirac / VC-2, MJPEG
(A/B), WMV 1/2, WMV 3 / WMV-9 / VC-1, Sorenson 1/3, DV, On2 VP3/VP5/VP6,
IndeoVideo v3 (IV32), Real Video (1/2/3/4).



Áudio: MPEG Layer 1/2, MP3 - MPEG Layer3, AAC - MPEG-4 part3, Vorbis, AC3 A/52, E-AC-3, MLP / TrueHD>3, DTS, WMA 1/2, WMA 3, FLAC, ALAC, Speex,
Musepack / MPC, ATRAC 3, Wavpack, Mod, TrueAudio, APE, Real Audio,
Alaw/µlaw, AMR (3GPP), MIDI, LPCM, ADPCM, QCELP, DV Audio,
QDM2/QDMC, MACE.



Outros: DVD, Text files (MicroDVD, SubRIP, SubViewer, SSA1-5, SAMI, VPlayer),
Closedcaptions, Vobsub, Universal SubtitleFormat (USF), SVCD / CVD, DVB, OGM,
CMML, Kate ID3 tags, APEv2, Vorbiscomment.

- Imagens do software:
Imagem 1: Tela do software.

Fonte: Software VLC.

3.3.3 Imagination
- Apresentação:
O Imagination é um criador de slide shows de DVD leve e simples para o GNU / Linux. A
Imagination foi concebida desde o inicio para ser rápida, leve e fácil de usar. Ele requer um
codificador ffmpeg reproduza arquivo de fiolme e o libsox para manipular os áudios.
O aplicativo Imagination no momento apresenta 69 efeitos de transição, função aleatória
para definir automaticamente uma transição aleatória em todos os slides selecionados, cortar /
copiar / colar , textos nos slides, animações, edição de slides com editor de gradiente e exportação
de slideshow.
- Versão mais atual: 3.0 (Março de 2011).
- Autor: Giuseppe Torelli.
- Funcionalidades:


Criador de slides



Reprodutor de áudio e vídeos



Manipulação de vários formatos de arquivos

- Imagens do Software:
Imagem 1: Tela do software.

Fonte: Software Imagination.

Imagem 2: Tela do software.

Fonte: Software
Imagination.

3.3.4 Gnome-Audio-recorder
- Apresentação:
Audio Recorder é um incrível programa de gravação de áudio. Essa pequena ferramenta
permite ao usuário gravar o áudio de microfones, webcams, placa de som do sistema, media player
ou navegador e etc Ele pode salvar a gravação em vários formatos listados: Ogg, MP3, Flac, Wav
(22kHz), Wav (44kHz) e SPX.
O programa permite o uso de placa de som do sistema de origem, microfone, áudio/vídeo
player, qualquer aplicativo (como chamadas Skype com qualquer interação do usuário) e um
programa definido pelo usuário para gravação.Ele também pode ser configurado para interromper a
gravação se o limite do arquivo de saída definido pelo usuário, for alcançado.
O programa também traz um indicador de painel para Ubuntu, de onde o usuário pode
facilmente acessar algumas opções como: exibir/ocultar janela, iniciar/parar a gravação e abrir o
local onde a gravação está sendo salva.
Além disso, você pode configurar um temporizador manualmente dentro do Audio Recorder
para agendar gravações, e o programa irá iniciar/parar/pausar a gravação em determinado tempo.
- Versão mais atual: 3.0 (Março de 2011).
- Autor: DionatanSimioni.
- Funcionalidades:



Gravar áudios de microfones, webcams, placa de som do sistema, media player,
navegador e etc



Permite chamadas Skype com qualquer interação do usuário



Salvar as gravações em diferentes formatos:



·MP3 ·OGG ·FLAC ·WAV ·SPX

- Imagens do Software:
Imagem 1: Tela do software.

Fonte: Software Gnome-Audio-recorder.

3.4 Navegador para Web
3.4.1 Firefox ESR
- Apresentação:
O Firefox ESR é uma versão do Firefox voltada para instituições, como empresas e
universidades, que queiram oferecer um navegador customizado e padronizado em uma ampla
quantidade

de

dispositivos.

Pode

ser

encontrado

através

do

link:

https://www.mozilla.org/en-US/firefox/organizations/
A edição é chamada de ESR (“Versão de Suporte Estendido”) e está disponível para
qualquer organização que queira utilizar o aplicativo como seu navegador preferido para
empregados ou alunos, com todas as opções da versão comum.
O software é compatível com Windows, Linux e Mac , está disponível em todos os idiomas
contidos na edição comum e não há alternativas para sistemas operacionais móveis. Uma de suas
vantagens é a adição de ferramentas para que profissionais de TI possam atualizar vários
dispositivos com facilidade.
- Versão mais atual: 52.9.0 (c) 2018
- Autor: Mozilla Foundation; Mozilla Corporation
- Funcionalidades:



Página Nova aba: O Firefox oferece acesso a um grande conteúdo toda vez que você
abre uma nova aba. É possível personalizar esta página passando o mouse sobre as
seções e miniaturas, ou clique no ícone de engrenagem no canto superior direito para
mais opções.



Barra de pesquisa: A barra de endereços do Firefox mostra sugestões baseadas em
seus favoritos, marcadores, histórico, abas abertas e pesquisas populares.



Menu Ações da página: O menu Ações da página na barra de endereços permite
adicionar páginas aos favoritos, copiar links ou os enviar por e-mail, capturar telas.



Navegação privativa: Permite navegar na internet sem salvar qualquer informação em
seu computador sobre que sites ou páginas visitou.



Sincronização de contas: É possível criar uma conta Firefox para poder levar suas
informações de navegação ao utilizar o navegador em outro computador. Para isto,
clique no menu

, selecione Entrar no Sync e siga as instruções para criar sua conta.

Após isso basta entrar na conta criada.
- Imagens do software:
Imagem 1: Tela do software.

Fonte: Software Firefox.

3.5. Outros
3.5.1 Pcmanfm
- Apresentação:

PCMan File Manager (PCManFM) é um aplicativo gerenciador de arquivos, lançado
sob a Licença Pública Geral GNU (GNU General PublicLicense), o PCManFM é um software livre.
PCManFM é o gerenciador de arquivos padrão no LXDE, que também é desenvolvido pelo mesmo
autor em conjunto com outros desenvolvedores.
O PCManFM é planejado para seguir as especificações do Freedesktop.org para
interoperabilidade em software livre. Plataforma: Cross-platform, Unix-like.
- Versão mais atual: 0.5.1(c) 2010-2018.
- Autor: Hong JenYee.
- Funcionalidades:


Miniaturas para imagens



Área de trabalho - Ícones[clareza]



Marcadores de Internet



Suporte a múltiplos idiomas



Suporte a Inotify (experimental)



Multithreading para carregar diretórios com grande quantidade de arquivos
rapidamente



Pode ser inicializado em um segundo em uma máquina comum



Navegação por abas (Similiar ao Firefox)



Gerenciamento de volumes embutido(montagem/desmontagem/ejeção através da
HAL)



Utilitário de pesquisa de arquivos embutido (um frontend GUI para o comando find +
grep

do UNIX)



Suporte a Arrastar e Soltar



Arquivos podem ser arrastados entre abas



Carrega grandes diretórios em um tempo razoável



Suporte a associação de arquivos (aplicativo padrão)



Lida com nomes de arquivos não codificados em UTF-8 corretamente



Dispõe de visões por ícone, compacta e lista detalhada



Compatível com os padrões (segue os do FreeDesktop.org)



Interface com o usuário limpa e amigável (GTK+ 2)

- Imagens do software:
Imagem 1: Tela do software.

Fonte: Software Pcmanfm.

Imagem 2: Tela do software.

Fonte: Software Pcmanfm.

3.6. Utilitários
3.6.1 Gnome – Screenshot
- Apresentação:

O GNOME Screenshot é um utilitário usado no ambiente deárea de trabalho do GNOME
para fazer capturas de tela.
Ele fornece várias opções, incluindo a captura de toda a área de trabalho ou apenas uma
única janela, uma função de atraso de tempo e alguns efeitos de imagem. Essas opções também
estão vinculadas a atalhos de teclado, PrtSc para tela inteira, Crtl-PrtSc para a janela atual e ShiftPrtSc para a área da tela, que salva automaticamente a captura de tela em um arquivo no diretório
pessoal. No início de 2017, é quase o único aplicativo que funciona no Gnome com o Wayland .
- Versão mais atual: 3.28.2 (9 de maio de 2018).
- Autor: Meg Ford / Designers: RedaLazri / Garrett LeSage / HylkeBons.
- Funcionalidades:


Captura de tela da janela ativa atual



Captura de tela de uma área específica



Inclui uma borda da janela de captura de tela



Remove a borda da janela de captura de tela



Aplica um efeito de sombra na borda da janela na imagem capturada



Aplica um efeito de borda na janela capturada



Incluir o ponteiro do mouse no instantâneo

- Imagens do Software:
Imagem 1: Tela do software.

Fonte: Software Gnome – Screenshot.

3.6.2 Xarchiver
-Apresentação:

O Xarchiver é uma solução para lidar com arquivos no Linux e no FreeBSD. É um front end
do arquivador independente do ambiente de desktop. Todos os arquivos comuns os formatos são
suportados, os pacotes deb e RPM são manipulados sem o pacote gerentes sendo instalados. O
Xarchiver depende apenas das bibliotecas GTK + e utiliza vários programas de linha de comando
(un) compressor / (un) archiver em tempo de execução.
A instalação do xdg-utils é opcional, mas a instalação permitirá o Xarchiver para suportar a
abertura de mais tipos de arquivos diretamente de dentro de um arquivo.
- Versão mais atual: 0.5.4.
-Autor: Giuseppe Torelli.
- Funcionalidades:
Os diretórios do arquivo podem ser navegado apenas como um Gerenciador de arquivos.
Ícone MIME para cada uma das entradas do arquivo.
As opções mais utilizadas do Archivercmd-line são suportadas nas caixas de diálogo
Adicionar e Extrair. Suporte de Tab Firefox Style.
Facilidade do multi-extrato. Despejo de todo o conteúdo do arquivo como HTML ou
arquivo de texto. Menu de contexto em cada uma das entradas de arquivo com recortar/copiar/colar/
renomear habilidades. Arquivos são detectados pelo seu cabeçalho Magic e não pela extensão,
exceto para. tar. bz2 e. tar. gz. Arrastar e soltar para a janela do Xarchiver. Janela de progresso ao
usar Xarchiver a partir do cmd-line ou de um Gerenciador de arquivos. ARJ, rar e zip comentário
arquivo são suportados. Capacidade de converter o arquivo para auto-extraível para aqueles tipos de
arquivo que apoiá-lo. Smart detecção de ARJ, zip e rar senha arquivos criptografados. Toda a saída
da cmd-lineArchiver é exibida na janela Xarchiver. Todos os formatos comuns são suportados:
ARJ, BZIP2, GZIP, lha, LZMA, 7z, rar, tar, tar. bz2, tar. gz, tar. LZMA, tar. lzop, zip, Deb e rpm
pacotes (abrir e extrair apenas). Os pacotes deb e rpm são tratados internamente, seus gerenciadores
de pacotes não são necessários. Zip, rar, ARJ e 7z senha arquivos criptografados são totalmente
suportados (7z detecção de senha automática não é suportado).

- Imagens do software:
Imagem 1: Tela do software.

Fonte: Software
Xarchiver.

Imagem 2: Tela do software.

Fonte: Software Xarchiver.

4. Sites com aplicativos/jogos com finalidade educacional
Foram realizadas buscas na internet para encontrar sites que possuam conteúdo educacional,
como jogos relacionados a disciplinas específicas, com a finalidade de auxiliar professores a utilizálos em sala de aula.

Os resultados das buscas podem ser visualizados na tabela a seguir.
SITES COM APLICATIVOS / JOGOS EDUCACIONAIS
Conteúdos ou disciplinas abordadas
Endereço eletrônico
O site é composto por um conjunto de
jogos que abordam diversos conteúdos e
disciplinas. Dentre eles Português ex:
http://www.escolagames.com.br/
Escola Games
vocabulário, Matemática ex: figuras
jogos/
geométricas, Biologia ex: Fauna, Flora,
História, Geografia.
A plataforma possui uma seleção de
jogos educativos que abordam diversos
conteúdos e disciplinas. Dentre eles Jogo
http://www.jogos360.com.br/
Jogos 360
da Memória, Matemática ex: figuras
educativos/
geométricas, Biologia ex: Fauna, Flora,
Português ex: vocabulário, História,
Geografia.
O Hvirtua apresenta uma coleção de
jogos educativos que abordam diversos
conteúdos e disciplinas. Dentre eles, Leis
de Trânsito, História, Geografia, Jogo da
http://
Hvirtua
Memória, Quebra Cabeça, Matemática
jogoseducativos.hvirtua.com.br/
ex: Tabuada, figuras geométricas,
Biologia ex: Fauna, Flora, Português ex:
vogais e consoantes, vocabulário.
O Clickjogos dispõe uma sessão de jogos
que abordam diversos temas, conteúdos e
disciplinas. Dentre eles História,
Geografia, Xadrez, Jogo da Memória, http://www.clickjogos.com.br/jogosClickjogos
Quebra Cabeça, Matemática ex:
educativos/
Tabuada, figuras geométricas, Biologia
ex: Fauna, Flora, Português ex: vogais e
consoantes, vocabulário.
O mesmo é formado por um conjunto de
jogos educativos que abordam diversos
conteúdos e disciplinas. Dentre eles,
POKI
Perguntas e Respostas, Português ex:
https://poki.com.br/educativos
vocabulário, Matemática ex: figuras
geométricas, Inglês, Biologia ex: Fauna,
Flora, História, Geografia.
O Digipuzzle contém um conjunto de
jogos que abordam diversos conteúdos e
disciplinas. Dentre eles, Inglês,
https://www.digipuzzle.net/pt/
Digipuzzle
Perguntas e Respostas, Português ex:
jogoseducativos/
vocabulário, Matemática ex: figuras
geométricas, Biologia ex: Fauna, Flora,
História, Geografia.
Escola Games Vários jogos interativos que vão fazer
http://www.educajogos.com.br/
seu filho ficar horas entretido, muito
jogos-educativos/alfabetizacao/

Título / Nome

didático e um conteúdo repleto de
atividades;
Seleção de jogos que a rede adventista
http://
Educação
fez, ou seja, todos já foram revisados por www.educacaoadventista.org.br/
Adventista
vários professores;
multimidia/
O site nosso clubinho conta com jogos
https://www.nossoclubinho.com.br/
Nosso Clubinho
exclusivos, é um dos preferidos por
category/jogos-educativos-infantil/
vários professores;
Como o nome do site já diz, aqui você
encontra uma seleção com jogos que
RachaCuca
https://rachacuca.com.br/
necessitarão do seu raciocínio e
estratégia;
Outro site com muitas opções de jogos
http://igkids.ig.com.br/jogos-online/
IgKids
separados por gênero, idade e estilo do
educativos/
jogo;
Portal do
Site do próprio governo, aqui você terá http://portaldoprofessor.mec.gov.br/
Professor (MEC) jogos nacionais com alta qualidade;
link.html?categoria=258
O site Ludo Educativo conta com
diversos jogos educativos, divididos em
Ludo educativo
http://ludoeducativo.com.br/pt/
categorias, como Língua Portuguesa,
química, geografica, entre várias outras.
O SmartKids possui vários jogos e
atividades educativas. Assim como
SmartKids
https://www.smartkids.com.br/
vídeos de conteúdo educacional e alguns
trabalhos escolares.
O site possui diversos jogos para ser
https://novaescola.org.br/guias/1427/
Nova Escola utilizados com os alunos em sala de aula.
jogos
É dividido em temas e em séries.
Possui diversos jogos educativos, com
Atividades
https://
temas como música, matemática, inglês,
Educativas
www.atividadeseducativas.com.br/
libras, entre vários outros.
O Site de games, possui uma sessão
voltada para jogos educativos, que
http://www.sitedegames.com/
Site de games
contempla alguns conteúdos como
educativos/
matemática e língua portuguesa.
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