
Lista de Websites com Atividades Extras 

Young Learners Resources 

www.macmillanyounglearners.com/resources 

- Mapas e atividades para usar em casa ou em sala-de-aula; 
- Flashcards para projetar ou imprimir; 
- Modelo de Ficha de planejamento; 
- Posters para usar na tela de trabalho ou para imprimir para decoração da escola;  
- Atividades e vídeos de conexão da escola-casa; 
 

www.onestopenglish.com/children 

- Atividades de phonics;  
- Jogos; 
- Estórias e poemas; 
- M  tunes song vídeos; 
- Atividades de artes e crafts; 
- Atividades para desenvolver as habilidades linguísticas; 
- Mais de 400 flashcards, divididos em 40 grupos; 
- Material de metodologia para professor; 
 

www.onestopenglish.com/clil/ 

- Atividades de CLIL para crianças 
 

 

Teenage Resources 

www.macmillaninspiration.com 

(Escolher a versão do livro – Inspired ou New Inspiration) 
- Exercícios de gramática 
- Exercícios de vocabulário 
- Fichas de atividades culturais 
- Fichas de atividades de CLIL 
- Atividades para desenvolvimento de habilidades linguísticas 
- Atividades de textos extras (versão do Inspiration) 
 

www.macmillanenglish.com/hotspot 

- Flashcards da coleção (para imprimir ou projetar) 
- Banco de imagem dos personagens do livro 
- Atividades extras de vocabulário 
- Atividades extras de leitura 
- Atividades de Webquest 

 

Young Adult & Adult Resources 

www.macmillanstraightforward.com 

- Testes de nivelamento 
- Fichas de atividades 
- Listagem de palavras (em inglês ou com tradução) 
- Ideias para atividades em sala de aula 
- Ideias de como trabalhar com ditado de forma dinâmica 
- Textos de inglês para negócios  
- Checklists do CEFR (para a coleção) 
- Videos de metodologia 
- Guia de Metodologia 
- Download do Portfolio (para a coleção) 

www.macmillanglobal.com 
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www.insideout.net 

- Atividades extras de leitura 
- Atividades de vídeos (com vídeo para download) 
- Vídeos de metodologia, das anectodes e da seção Useful Phrases do livro 
- Atividades de Anecdotes (para desenvolver a fala) 
- Coleção de atividades sobre famosos 
- Atividades extras de esportes 
- Ficha exercícios para os Readers do Workbook (Beginner ao Pre-intermediate) 
- Teste de nivelamento (para a coleção, mas adaptável) 
 

 

Extra Resources 

www.macmillanenglish.com/resources 

 

www.macmillanenglish.com/pronunciation/interactive-phonemic-charts/ 

 

http://www.macmillanenglish.com/back-to-school/ 

 

www.macmillanexams.com 

- Vídeos sobre exames internacionais 
- Dicas sobre várias sessões dos exames 

www.macmillandictionary.com 
- Jogos para treinar verbos frasais, verbos irregulares, palavras usuais e etc. 
- Atividades-jogo (palavra cruzada, caça-palavra) por tema (esporte, viagem, cultura, cores, 
família, etc) 
- infográficos (para atividades ou decoração da escola) 
- Vídeos de explicação de gramática e vocabulário usado no dia-a-dia; 
- Atividades extras para praticar funções na língua inglesa (criticar, concordar, sugerir, dar 
opinião, etc) 
- Listagem de palavras, separadas por tópicos 
-  

www.macmillanreaders.com 
- Unidades-teste de vários Readers 
- Fichas de exercícios dos Readers 
- Testes para cada livro 
- Atividades para desenvolvimento da leitura, escrita criativa e escrita acadêmica 
- Guia com ideia do uso de Readers em sala de aula 
- Atividades temáticas (Alice, Shakespeare, etc) 

 
Gostaríamos de lembrar que existem alguns apps da Macmillan de acesso gratuito na AppStore 
or Google Play. Apesar de alguns serem conectados a assuntos dos respectivos livros, o 
conteúdo se assemelha a livros do mesmo nível e idade. Procure por Macmillan e Springer 
Nature nas lojas virtuais. Abaixo, listamos alguns deles: 
 
- Bebop (3 níveis para pre-primary, com flashcards digitais, histórias cantadas, músicas com 
TPR e jogos) 
- WonderfulME (para crianças de 5-7 anos praticarem o inglês através de jogos) 
- Happy Campers (7 níveis para crianças de 5-11 anos, com atividades para prática de 
vocabulário)  
- SpellME  (para crianças praticarem spelling) 
- Story Central (6 níveis para crianças de 7-12 anos, atividades para prática de vocabulário) 
- American Inside Out (6 níveis para jovens adultos e adultos, com atividades de Listening, 
vocabulário e gramática)  
- Sounds – para prática de pronúncia. Ideal para jovens adultos e adultos. 
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