
SOFTWARE CLASSE DESCRIÇÃO BREVE
Audacity Editor de áudio O Audacity é um software livre de gravação e edição digital de áudio.
Brasero Gravador de Disco O Brasero é um aplicativo de gravação de disco para áudio, vídeo, projetos de dados, semelhante ao NERO.
Cheese Aplicação de WebCam Cheese é um aplicativo de webcam do GNOME.
Chrome Navegador Chrome é um browser de internet.

Cmaptools Mapa Mental O CMapTools é um software de Mapa Mental.
Flameshot Software Educacional Aplicativo para captura de tela

Firefox Navegador O Firefox é um browser de Internet do Mozilla.
Gcompris Software Educacional O GCompris é uma suíte educacional de atividades para crianças com idade entre 2 e 10 anos.

Gdebi Instalador de Pacotes O Gdebi é uma ferramenta que permite instalar pacotes .deb por com interface gráfica ou linha de comandos.
Geogebra Software Educacional GeoGebra é um aplicativo de matemática dinâmica que combina conceitos de geometria e álgebra.
Gparted Editor de partição O GParted é um editor de partição grátis para gerenciar graficamente suas partições de disco.
Inkscape Ferramenta de design O Inkscape é um editor profissional de gráficos vetoriais, de código aberto, semelhante ao PHOTOSHOP.

Java Ferramenta de suporte Ambiente computacional
Kazam Gravador de Tela O Kazam é um aplicativo de captura de tela.

Kdenlive Editor de video O Kdenlive é um editor de video.
Kgeography Software Educacional O KGeography é um software livre educacional que permite a aprendizagem de geografia.
Kolourpaint Editor de imagens O KolourPaint é um programa de desenho livre e fácil de usar, semelhante ao paint.

Krita Editor de imagens Aplicativo para edição gráfica
Lame Codec de áudio Software destinado a converter arquivo de áudio para mp3

Libreoffice Editor de Texto O LibreOffice é um pacote de edição de textos.
Openshot Editor de video O Openshot cria e edita videos e filmes.

Rar Gerenciador de Arquivos Aplicativo utilizado para compressão e descompressão de arquivos
Scratch Software Educacional Software para ensinar noções básicas de programação

Vlc Reprodutor de Mídia O VLC é um reprodutor multimídia livre que reproduz a maioria dos arquivos multimídia (ÁUDIO E VÍDEO).
Vokoscreen Gravador de Tela O Vokoscreen é um aplicativo que captura saída de vídeo.

Vym Mapa Mental O VYM é uma ferramenta para gerar e manipular Mapas Mentais.


