
Módulo 6: Índice de Materiais

1. VIDEOS PARA AS SESSÕES

● Vídeo: The benefits of online learning and teaching
● Vídeo: How to create your first Mentimeter presentation
● Vídeo: Introducing Canva:  
● Vídeo: What is Kahoot?
● Vídeo tutorial: Genially for Teachers (para autoestudo 14 min)

2. FOLHETO 1: FERRAMENTAS PARA PLANEAR E COORDENAR UMA FORMAÇÃO E
ORGANIZAR UMA SALA DE AULA

Ferramentas para a preparação de uma sala de aula online
Pode conceber uma sessão de formação on-line como uma reunião de longa distância, por isso é
importante criar e marcar um horário de reunião em sala de aula para os seus aprendentes. Para tal, pode
utilizar ferramentas como:
Google Calendar: Com o Google Calendar pode criar convites para eventos e enviá-los aos seus
formandos. Receberão o seu convite por correio eletrónico e podem adicioná-lo ao seu calendário se
tiverem um endereço de correio eletrónico gmail.

Ferramentas de videoconferência

Uma ferramenta de videoconferência faz parte do equipamento necessário para criar, coordenar, e
organizar uma formação a distância. É o que lhe permitirá encontrar-se e comunicar remotamente através
de som e vídeo com os seus aprendentes.

Muitas plataformas estão à sua disposição para videoconferência:

Zoom: Zoom é um serviço de videoconferência baseado em nuvem que pode utilizar para se encontrar
virtualmente com outras pessoas, quer apenas através de vídeo ou áudio ou ambos, enquanto realiza
conversas ao vivo. Esta ferramenta foi maciçamente utilizada durante a pandemia no sector da educação,
pelo que é familiar a muitos. Uma vantagem desta ferramenta é que lhe permite gravar as suas sessões
para visualização posterior.

Google meet: Google meet, anteriormente conhecido como Hangouts Meet, é o serviço de
videoconferência da Google concebido para profissionais. Permite-lhes organizar facilmente
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https://www.youtube.com/watch?v=Dfej_v3YkTA
https://www.youtube.com/watch?v=VpbXY98R39c
https://www.youtube.com/watch?v=CE7KTszVCRU
https://www.youtube.com/watch?v=7XzfWHdDS9Q
https://www.youtube.com/watch?v=gwLZhEAxyE0
https://workspace.google.com/products/calendar/
https://explore.zoom.us/de/products/meetings/
https://meet.google.com/


videoconferências. A aplicação é fácil de utilizar: Basta enviar um link gerado automaticamente para os
seus participantes, que precisam de ter uma conta Google para aderir.

Microso� Teams: Microso� Teams é uma plataforma colaborativa personalizável que integra
videoconferência, armazenamento e transferência de ficheiros com SharePoint, e um bloco de notas com
OneNote. O envio de mensagens instantâneas permite a troca de equipas ou grupos de trabalho, ao
mesmo tempo que se mantém um registo de todas as trocas. A sua integração com o Microso� Outlook
permite planear reuniões de equipa e partilhar e-mails e contactos. É um so�ware Microso� disponível
como solução autónoma ou como parte de uma oferta do Office 365.

Ferramentas para espaços de trabalho colaborativo

Qualquer formação presencial depende de documentos. Com o ensino a distância, não se pode
entregá-los ao aprendente como se fosse num ambiente tradicional de sala de aula. Assim, precisará de
outra forma de trocar os documentos com os seus aprendentes.

No caso de formação a distância/online, o correio eletrónico não é a solução mais adequada porque não
permite a partilha imediata e pode perturbar o fluxo da turma. Além disso, é melhor para os aprendentes,
bem como para o educador, ter um espaço exclusivamente dedicado aos cursos e evitar ter documentos
em todo o lado misturados com outras informações que nada têm a ver com isso. Com um espaço de
trabalho colaborativo designado, todas as suas trocas de informação e ficheiros são centralizadas de uma
forma simples: Facilita a organização das suas aulas e evita a acumulação de mails.

Um espaço de trabalho como este funciona nos dois sentidos: Os seus aprendentes podem aceder aos
trabalhos de casa e artigos para ler ou a um vídeo para ver para a próxima aula, por exemplo. Poderão
então criar os vossos PowerPoints, as vossas folhas de trabalho e os vossos ficheiros escritos, diretamente
dentro deste espaço, que ambas as partes poderão consultar e modificar em qualquer altura. Desta
forma, é um verdadeiro espaço de trabalho em grupo.

Existem várias ferramentas online para o trabalho colaborativo:

Google Classroom: Classroom é um serviço gratuito para escolas, organizações sem fins lucrativos, e
indivíduos com uma conta pessoal no Google. A aplicação facilita a comunicação entre estudantes e
professores. Poupa tempo e papel e facilita aos professores a criação de aulas, a distribuição de tarefas, a
comunicação e a organização. A sala de aula oferece muitos benefícios:

● Fácil configuração: Os professores podem adicionar aprendentes diretamente ou partilhar um código
com eles para participar numa aula. A configuração demora apenas alguns minutos.

● Poupa tempo: O processo simples e eletrónico de gestão dos trabalhos de casa permite aos professores
atribuir, classificar e marcar os trabalhos de casa de forma rápida e centralizada.
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https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-teams/log-in
https://classroom.google.com


● Melhor organização: Uma página dedicada permite aos estudantes ver todas as suas tarefas, e todos os
materiais do curso, tais como documentos, fotos e vídeos são automaticamente guardados em pastas do
Google Drive.

● Comunicação mais fácil: A sala de aula permite aos professores enviar anúncios e iniciar discussões
instantaneamente. Os aprendentes podem partilhar recursos com os seus pares e responder a perguntas
no fluxo.

● Segurança: Tal como outros serviços Google Workspace for Education, Classroom não exibe anúncios
nem utiliza o seu conteúdo ou dados dos aprendentes para publicidade.

Utilizador O que se pode fazer com o Classroom

Educador
Iniciar uma videoconferência

Criar e gerir cursos, tarefas e notas online cursos sem qualquer papel

Incorporar meios de comunicação em tarefas, tais como vídeos do YouTube, inquéritos do Google
Forms e outros itens do Google Drive

Adicionar comentários diretamente e em tempo real

Utilize o feed do curso para publicar anúncios e convidar os aprendentes para a discussão com
perguntas

Convidar os pais ou tutores a inscreverem-se para receberem resumos por e-mail das tarefas
devidas ou vencidas

Aprenden
te Monitorizar o trabalho e as tarefas, e entregar os trabalhos de casa

Partilhar recursos, e interagir no fluxo do curso ou via e-mail

Google Drive: Com o Google Drive, pode organizar e partilhar permanentemente qualquer tipo de
documento (PDF, documentos Microso� Word, folhas de cálculo Excel, ficheiros de música, fotografias,
vídeos) ou ficheiros com os seus estudantes. Podem aceder a estes ficheiros a partir de qualquer
dispositivo que tenha o Drive instalado ou online.

Plataforma de cursos online
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O que é um MOOC e como utilizá-lo

Apresentação: Um MOOC (acrónimo de Massive Open Online Course) é um tipo aberto de ensino à
distância capaz de acomodar muitos participantes. Este formato de aprendizagem online nasceu da
iniciativa das principais universidades americanas, tais como Harvard e MIT. Graças aos MOOCs, é agora
possível aceder ao conhecimento fornecido pelas mais prestigiadas instituições em todo o mundo. Um
MOOC está à disposição de qualquer pessoa mediante inscrição.

Um MOOC é cronometrado, com períodos de aprendizagem mais ou menos rigorosos e mais longos ou
mais curtos, permitindo a criação de promoções estudantis, tal como num curso presencial. Em geral, é,
no entanto, possível aprender ao seu próprio ritmo, onde e quando quiser, a um custo mais baixo.

Os MOOC são compostos por atividades pedagógicas, tais como vídeos curtos, questionários
(intermédios, por capítulo), exercícios práticos, e mesmo, dependendo do MOOC, trabalho colaborativo.
Após completar um MOOC e satisfazer as expetativas da equipa pedagógica (resultados dos
questionários, projetos/ tarefas, avaliações pelos pares), por vezes, pode receber um certificado que
atesta o seu sucesso. Este certificado pode naturalmente enriquecer o seu CV, mas também é possível
apresentar um MOOC por razões pessoais.

Porquê seguir um MOOC?

● completar ou adquirir novas competências profissionais

●melhore o seu currículo com certificações

● frequentar cursos das melhores escolas/universidades

● aprender a qualquer hora, em qualquer lugar

● trabalhar ao seu próprio ritmo, sempre que quiser

Plataformas europeias MOOCs:

https://www.dimpaproject.eu/fr/ 

http://fr.openclassrooms.com 

http://www.edunao.com/accueil
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3. FOLHA DE APOIO 2

Conjunto de ferramentas para educadores adultos
Nesta secção, sugere-se que muitas ferramentas digitais sejam utilizadas no ensino e aprendizagem de
adultos. A seleção inclui diferentes tipos de ferramentas e procura cobrir todas as necessidades possíveis
que os educadores possam ter a fim de alcançar os melhores resultados de aprendizagem para os seus
aprendentes. As ferramentas são recomendadas tanto para cursos Web Facilitado, semipresencial ou
online; permitem aos educadores criar conteúdos de alta qualidade, construir um banco de materiais
significativo, e garantir mais diversão na aula. A utilização de ferramentas digitais na sala de aula traz valor
acrescentado ao processo de aprendizagem ao aumentar o desejo de aprender, ao oferecer
desenvolvimento pessoal, ao estimular a aprendizagem entre pares, bem como ao dar liberdade para
aprender de acordo com o ritmo, tempo e experiência pessoal dos aprendentes. A cada ferramenta foi
atribuída uma pontuação sobre "facilidade de utilização"; onde a escala é 1 = muito intuitiva, 2 = fácil, 3 =
bastante fácil, 4 = nível intermédio e 5 = nível avançado.

FERRAMENTAS BÁSICAS QR LINK FACILIDADE
DE USO

QR Code Generator - qr-code-generator.com -
GRÁTIS - Ferramenta online para criar códigos QR
que podem ser utilizados para criar links para sítios
web específicos, recursos ou mesmo para criar um
código QR de caça/quiz de tesouro. Acabou-se a
digitação de URLs longos e complicados.

1
Gmail - gmail.com - GRATUITO - Muitos de nós, e os
nossos estudantes já têm uma conta no Gmail.
Juntamente com a conta de correio eletrónico está a
suite G: processador de texto, folha de cálculo,
apresentações, bem como muito espaço de
armazenamento na nuvem.

1
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Mindmup - mindmup.com -
PLANOS DE SUBSCRIÇÃO GRATUITOS e SUBSCRITOS -
Um aplicativo para a tomada de notas individuais,
planeamento colaborativo, trabalho de equipa e salas
de aula. Criar mapas que podem ser facilmente
convertidos para pdf, ppt, esboços, etc., publicados e
partilhados online, guardados no GoogleDrive e
geridos utilizando o Google Apps. E mais: estruturar a
escrita, criar storyboards, planear e gerir projetos, etc.,
etc.
Outras ferramentas semelhantes:
popplet.com , xmind.net

2

FERRAMENTAS PARA FEEDBACK INSTANTÂNEO E
JOGOS

QR LINK FACILIDADE
DE USO

Socrative - socrative.com - GRATUITO - A melhor
ferramenta para envolver os aprendentes à medida
que a aprendizagem acontece com a escolha do tipo
de atividade. Lance um quiz, receba bilhetes de
saída, ou faça uma pergunta rápida para feedback
instantâneo dos aprendentes durante a sua aula
presencial! Desde questionários a sondagens, pode
criar qualquer tipo de atividade que se adapte às
suas necessidades.

2

Mentimeter - mentimeter.com - PLANOS DE
SUBSCRIÇÃO ou GRATUITOS - A aplicação permite
aos utilizadores partilharem conhecimentos e
feedback em tempo real em telemóvel com
apresentações, sondagens ou brainstorming
sessões em aulas, reuniões, encontros, conferências
e outras atividades de grupo.

2

Polleverywhere - polleverywhere.com – GRATUITO
ou PLANOS DE SUBSCRIÇÃO GRATUITOS - Outro
aplicativo para dinamizar reuniões e aulas online,
acrescentando atividades de resposta ao vivo do
público, assistindo ao envolvimento e compreensão
através da captação instantânea de forte feedback
durante reuniões virtuais, aulas, eventos, etc.

2
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APRESENTAÇÕES QR LINK FACILIDADE DE
USO

Canva - canva.com – GRATUITO ou PLANOS DE
SUBSCRIÇÃO - a popular plataforma de design
gráfico para criar gráficos, apresentações, cartazes,
documentos e outros conteúdos visuais nos meios
de comunicação social. Resultados muito
profissionais com o mínimo esforço.

3
Prezi - prezi.com - GRATUITO ou PLANOS DE
SUBSCRIÇÃO - Uma ferramenta de apresentação
diferente dos programas clássicos de elaboração de
diapositivos, tais como Powerpoint. Prezi faz uso de
uma grande tela que lhe permite fazer pan e zoom
em várias partes e enfatizar as ideias aí
apresentadas. Utilize as teclas de setas para navegar
para trás e para a frente no Prezi. Pode também
clicar e arrastar para onde quiser ir, assim como
fazer zoom in e out.

4

Genially - genial.ly - GRATUITO ou PLANOS DE
SUBSCRIÇÃO - É uma plataforma muito complexa
que dá vida ao conteúdo! Permite aos educadores
criar conteúdos interativos como imagens,
infografias, apresentações, microsites, catálogos,
mapas, etc., de uma forma muito criativa!

4

PLATAFORMAS COLABORATIVAS QR LINK FACILIDADE
DE USO
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Google Classroom – classroom.google.com - é uma
plataforma de aprendizagem mista gratuita
desenvolvida pela Google para as escolas que visa
ajudar na transição para um sistema sem papel. A
sala de aula está disponível na web ou através de
uma aplicação móvel. Esta plataforma integra muitas
ferramentas que já utiliza, tais como Gmail, Google
Docs, Google Forms, Google Drive, Google Calendar,
etc. Para os professores, permite: iniciar uma reunião
em vídeo; criar e gerir aulas, tarefas e notas online
sem quaisquer papéis; adicionar materiais às tarefas,
tais como vídeos, Google Forms e outros itens do
Google Drive ou outras fontes; dar feedback direto e
em tempo real, etc.

2

Jamboard -
https://workspace.google.com/products/jamboard/
- GRATUITA ou PLANOS DE SUBSCRIÇÃO - um
quadro branco digital interativo desenvolvido pela
Google. Uma vez numa página de destino, um
utilizador é capaz de criar um "Jam" onde é capaz
de desenhar, criar formas, linhas, e adicionar texto.

2

Padlet - padlet.com - GRATUITA ou PLANOS DE
SUBSCRIÇÃO - plataforma online com uma interface
simples e intuitiva para armazenar e partilhar
conteúdos multimédia. Criar numa parede digital:
quadro pessoal ou colaborativo onde se podem
inserir imagens, links, documentos, vídeos, áudios,
apresentações ... a ferramenta ideal para fazer
e-portfolios, coleções criativas, anúncios, cantos
didáticos, bibliotecas virtuais, galerias, videotecas,
glossários, etc.

3

JOGOS & QUESTIONÁRIOS QR LINK FACILIDADE
DE USO
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Google Forms – docs.google.com/forms - GRÁTIS –
so�ware de administração de inquéritos incluído
como parte da suite gratuita de Editores Google Docs
com base na web. O aplicativo permite aos
utilizadores criar e editar inquéritos online enquanto
colaboram com outros utilizadores em tempo real.

1

Educaplay - educaplay.com - GRÁTIS - Uma
ferramenta completa de gamificação para criar (ou
encontrar) os seus próprios jogos: Jogos ABC,
palavras cruzadas, jogos de diálogo, preenchimento
de espaços em branco, memória, questionários,
questionários em vídeo, rabiscos, etc.

1

Quizizz – quizizz.com – GRÁTIS – Uma plataforma
de envolvimento de estudantes gamificada que
oferece múltiplas características para tornar uma
sala de aula divertida, interativa e envolvente.

1
Kahoot - kahoot.com – GRÁTIS ou PLANOS DE
SUBSCRIÇÃO - Uma plataforma de aprendizagem
baseada no jogo para utilizar em aulas online ou
presenciais. Os professores podem criar
questionários ou outros tipos de "kahoots" sobre
qualquer tópico. O Kahoot pode ser jogado
individualmente ou em equipas.

2
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http://crosswordhobbyist.com/
http://educaplay.com/
http://playfactile.com/
https://kahoot.com/

