
 

 

 

PERIÓDICOS  
 

Geral 

 

Dicionário Aurélio 

Domínio Público 

Estadão Digital 

Revista Exame 

Revista Você S/A 

Revista Istoé 

Revista Época 

 Biblioteca Nacional Digital 

Plataforma Freire 

Revista Informare 

Revista CFC 

Revista Harvard 

Revista Conjuntura Econômica 

Viagem e Turismo 

 

Revistas em Educação 

Revista Melhor 

Revista Nova Escola 

Revista Do Professor 

Revista Língua Portuguesa 

Revista Mundo Jovem 

Revista Profissão Mestre 

Revista Patio 

Conjectura: filosofia e educação 

Educação em Perspectiva 

Educação (PUCRS) 

Educação em Revista 

Ambiente & Educação – Revista de Educação Ambiental 

Letras de Hoje 

http://www.dicionariodoaurelio.com/
http://www.dominiopublico.gov.br/
http://servicos.estadao.com.br/
http://exame.abril.com.br/
http://exame.abril.com.br/
http://www.istoe.com.br/
http://epoca.globo.com/
http://bndigital.bn.gov.br/
http://freire.mec.gov.br/
http://www.informanet.com.br/
http://cfc.org.br/
http://hbrbr.uol.com.br/
http://portalibre.fgv.br/
http://viajeaqui.abril.com.br/
http://www.revistamelhor.com.br/
https://novaescola.org.br/
http://www.editoradoprofessor.com.br/
http://www.editorasegmento.com.br/
http://www.mundojovem.com.br/
http://www.profissaomestre.com.br/
https://www.grupoa.com.br/
http://www.ucs.br/etc/revistas/index.php
http://www.seer.ufv.br/seer/educacaoemperspectiva/
http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/faced
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=0102-4698&lng=pt&nrm=iso
http://www.seer.furg.br/ambeduc/issue/archive
http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/fale/index


 

 

Linguagem & Ensino 

Olhar de professor 

Revista Brasileira de Educação Especial 

Revista Científica e-curriculum 

Revista Educação e Realidade 

Revista Eletrônica de Educação 

Acta Scientiarum. Education 

 

Lingüística, Letras e Artes: 

Literatura Brasileira 
O site traz informações, links, textos, resumos sobre a literatura. E ainda disponibiliza o novo 
acordo da língua portuguesa. 
https://www.literaturabrasileira.net/ 

Literatura Digital – Biblioteca de Literaturas de Língua Portuguesa 
O site disponibiliza um acervo de 74.396 obras, 18.267 autores e 3.540 arquivos 
digitalizados. 
https://www.literaturabrasileira.ufsc.br/ 

Biblioteca Virtual de Literatura 
O site disponibiliza um acervo de autores e biografias de diversos autores da língua 
portuguesa. 
https://www.biblio.com.br/

 

Bases de Dados nacionais e internacionais de acesso livre, que abrangem as diversas 

áreas do conhecimento 

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações do IBICT 
Permite a busca em bibliotecas digitais de teses e dissertações de mais de 90 instituições de 
ensino e pesquisa brasileiras. 
https://bdtd.ibict.br 

DOAJ - Directory of Open Access Journals 
Diretório de revistas de vários temas disponíveis de forma gratuita na Internet. Reúne quase 
5000 títulos, em vários idiomas, classificadas por temas como astronomia, ciência, medicina, 
economia, arqueologia, história. 
https://www.doaj.org/ 

EDUBASE 
Base de dados de artigos de periódicos nacionais, anais de eventos, relatórios técnico-
científicos, textos e capítulos de livros relacionados à Educação, desenvolvida pela 
Faculdade de Educação da UNICAMP. 
https://143.106.58.49/fae/default.htm 

http://www.rle.ucpel.tche.br/index.php/rle/issue/archive
http://www.revistas2.uepg.br/index.php/olhardeprofessor/index
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=1413-6538&lng=pt&nrm=iso
https://revistas.pucsp.br/curriculum
http://seer.ufrgs.br/index.php/educacaoerealidade/issue/archive
http://www.reveduc.ufscar.br/index.php/reveduc/issue/archive
http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/ActaSciEduc
https://www.literaturabrasileira.net/
https://www.literaturabrasileira.ufsc.br/
https://www.biblio.com.br/
https://www.biblio.com.br/
https://bdtd.ibict.br/
https://www.doaj.org/
https://143.106.58.49/fae/default.htm


 

 

NDLTD - Networked Digital Library of Theses and Dissertations 
Rede de Bibliotecas digitais de teses e dissertações de diversos países. 
https://www.ndltd.org/ 

 

História de Mato Grosso 
O site disponibiliza diversas informações e noticias sobre o Estado de Mato Grosso 
https://www.mt.gov.br/index.php?sid=92 

Associação Nacional de História de Mato Grosso 
A Associação desenvolve atividades voltadas à administração, divulgação e realização de 
eventos para professores e estudantes de História das instituições de ensino do Mato 
Grosso. 
https://www.mt.anpuh.org/ 

 

https://www.ndltd.org/
https://www.mt.gov.br/index.php?sid=92
https://www.mt.anpuh.org/

