Grelha de ferramentas Web organizada por ordem alfabética
Designação
Blendspace
Canva
ClassFlow
Dropbox
Edmodo

Edpuzzle

Emaze
Explain Everything

Google Drive
Kahoot

Mentimeter

Mindmeister

OfficeMix

OneDrive

Descrição
Criação de aulas interativas, apresentações e
projetos.
Criação de apresentações, infografias,
pósteres, publicações para o Facebook.
Plataforma de aprendizagem.
Criação e apresentação de aulas interativas.
Ferramenta
virtual
colaborativa
de
armazenamento.
Plataforma que proporciona um ponto de
encontro online para professores e alunos,
onde
ambos
podem
trabalhar
colaborativamente, através de uma ligação
segura e permanente.
Criação de aulas/atividades com recurso a
vídeos. Permite a aprendizagem através de
aulas interativas, bastando adicionar voz e
incorporando questões nos vídeos.
Permite criar apresentações, websites, e-cards,
blogues e álbuns fotográficos.
Aplicação de quadro interativo que permite aos
usuários criar, colaborar e compartilhar um
espaço colaborativo.
Ferramenta colaborativa de armazenamento e
edição.
Ferramenta para criação e uso de questionários
e jogos educativos com perguntas de escolha
múltipla em sala de aula, permitindo aos
professores e alunos investigar, criar, colaborar
e compartilhar conhecimentos. Funciona em
qualquer dispositivo ligado à Internet.
Software que permite criar apresentações
divertidas e interativas, nomeadamente
votações em tempo real, que animam eventos,
apresentações e palestras.
Ferramenta
de
mapeamento
mental
colaborativo que permite desenvolver e
partilhar ideias visualmente. Pode aceder aos
seus mapas mentais diretamente na web.
Add-in gratuito para o PowerPoint para criar e
compartilhar apresentações online interativas
e dinâmicas, permitindo gravar o ecrã, uma
aula e criar questões interativas.
Ferramenta colaborativa de armazenamento e
edição que permite retomar o trabalho através
do telemóvel, tablet ou computador, sendo as

URL
https://www.tes.com/lessons
https://www.canva.com/
https://classflow.com/
https://classflow.com/pt-pt/
https://www.dropbox.com/
https://www.edmodo.com/
https://www.edmodo.com/?lang
uage=pt-br

https://edpuzzle.com/

https://www.emaze.com/
https://www.emaze.com/pt/
http://explaineverything.com/

https://drive.google.com
https://kahoot.it/#/
https://getkahoot.com/

https://www.mentimeter.com/
https://www.menti.com/

https://www.mindmeister.com/pt

https://mix.office.com/enus/Home

https://onedrive.live.com/

OneNote

Padlet

Playposit

Plickers

Powtoon
QR Code

Remind

Scratch

Socrative

alterações atualizadas em todos os
dispositivos. Permite o acesso offline aos
ficheiros.
Criação de notas, e-portfolios. Ferramenta
colaborativa que permite desenvolver ideias
com o teclado, à mão ou em desenho podendo,
mais tarde, convertê-las em texto digitado.
Ferramenta colaborativa que permite a criação
de murais, documentos e páginas web fáceis de
ler.
Criação de vídeos interativos que permite
adicionar no vídeo questões, tabelas, imagens,
clipes de áudio, hiperligações e, inclusive,
incorporar códigos.
Ferramenta que permite aos professores
recolher dados de avaliação formativa em
tempo real, não sendo necessário os alunos
terem a aplicação. Basta dar a cada aluno um
cartão ("clicker de papel") e usar o smartphone
ou tablet para digitalizar o cartão e verificar as
respostas.
Criação de vídeos e apresentações dinâmicas e
divertidas com animações.
Criação / leitura de Códigos QR.

http://www.onenote.com/

https://padlet.com/

https://www.playposit.com/

https://plickers.com/

https://www.powtoon.com/

http://www.qr-codegenerator.com/
http://www.classtools.net/QR/
(permite fazer todas as questões
em série)
http://goqr.me/
Plataforma de comunicação que liga os https://www.remind.com/
professores aos alunos qualquer lado. Ajuda-os
a relembrar as tarefas que devem realizar:
envie mensagens em tempo real para qualquer
telemóvel, envie uma mensagem para uma
turma, um grupo ou um só aluno, partilhe
fotos, fichas de trabalho, entre outros
documentos.
Aplicação que permite criar as suas próprias https://scratch.mit.edu/
animações gráficas duma forma muito
simples. As animações são criadas de acordo
com os objetos (fundos, imagens,...) que
podem ser programados para executarem
certas ações.
Aplicação simples de elaboração de https://socrative.com/
questionários (preparação de testes, quizzes,
etc.) que pode ser usada em sala de aula para
receber feedback em tempo real da
aprendizagem do aluno. Através de um sistema

Sway

TeamUp

Ted-Ed lesson

Toondoo
Voki
WeVideo

Wordle / Tagul

Youtube Editor

de perguntas e respostas, o professor recolhe
as respostas dos alunos, percebendo melhor a
sua compreensão relativamente aos temas em
estudo na aula.
Aplicação utilizada para criar e partilhar
relatórios, apresentações, histórias, etc, de
uma forma interativa.
Plataforma que permite a formação e
acompanhamento de equipas de trabalho.
Simplifica a forma como os grupos partilham
planos, organizam eventos, e comunicam as
tarefas terminadas.
Ferramenta que permite personalizar as suas
aulas, de forma a torná-las mais interessantes
para os alunos, a partir de vídeos do Youtube.
Criação de BD online.
Criação de personagens animadas que falam
diversas línguas.
Permite a edição de vídeo online com uma
resolução de grande qualidade. Transforma
ideias em histórias.
Criação de nuvens de palavras a partir de
textos. Podem ser coloridas, de tamanhos e
fontes diferentes.
Editor de vídeos.

https://sway.com/

http://teamup.aalto.fi/

https://ed.ted.com/lessons

http://www.toondoo.com/
http://www.voki.com/
https://www.wevideo.com/

http://www.wordle.net/
https://tagul.com/

-

https://www.youtube.com/editor

