
As melhores app`s para o isolamento social... 
que esta seja uma oportunidade de

aprendizagem! 

Porque estar em isolamento
social e aprender pode ser 

 possível!



Crie um grupo com os seus
alunos e todos os dias à
mesma hora lance-lhes

novos desafios ou
atividades.

   
Utilize as ferramentas digitais

para realizar as suas
reuniões de direção de turma

ou apenas para manter a
proximidade com os

encarregados de educação e
lhes transmitir algumas

informações importantes
nesta fase.

     
Aproveite este tempo para

trabalhar
colaborativamente com os

seus colegas, algo que é tão
difícil conseguir fazer

durante o período de aulas.



Vamos de seguida
apresentar lhe 3 tipos de
ferramentas:

Esta pode ser uma oportunidade para criar novas
estratégias e conteúdos de aprendizagem! 

Comunicação Aprendizagem

Criação de
Conteúdos

Trabalho
colaborativo Gamificação



FERRAMENTAS DE
COMUNICAÇÃO

Dica:
 

Escolha uma plataforma com a qual se
sinta confortável e que lhe permita

juntar todos os seus alunos..

Whatsapp
Esta app pode ser utilizada no computador ou no
telemóvel e permite, por exemplo, criar grupos com todos
os seus alunos ou EE.

Slack
Crie um grupo para a sua escola e diferentes
grupos de trabalho. Crie as suas equipas e interaja
de forma simples.

Permite realizar reuniões até 40
minutos com o máximo de 100
participantes, partilhando
o ecrã e diferentes documentos
de trabalho.

Zoom



Dica:
 

Articule as tarefas a atribuir aos
alunos de cada turma, com os

seus colegas para que as
atividades propostas estejam

todas integradas..

Mantenha-se em contacto, com os seus alunos e
encarregados de educação  (pré escolar e 1º ciclo) de uma
forma lúdica e interativa.

Esta app pode ser utilizada no computador ou no
telemóvel e permite fazer chamadas e
videoconferência

Este software destina-se a
utilizadores gmail e permite a
utilização das diferentes
ferramentas de comunicação.

ClassDojo

Skype

Google 
Hangouts

FERRAMENTAS DE
COMUNICAÇÃO

Este programa  alia à parte da comunicação, a questão da
gamificação e poderá ser uma excelente forma de manter
o contacto com os seus alunos e EE (2º e 3º ciclo).

Classcraft



FERRAMENTAS PARA A
APRENDIZAGEM

Dica:
 

Embora as escolas estejam
fechadas existem plataformas

que lhe disponibilizam conteúdos
para criar as suas aulas virtuais...

.



FERRAMENTAS PARA A
APRENDIZAGEM

Dica:
 

Partilhe com os alunos os seus
conteúdos ou identifique

execícios e atividades que
possam ir realizando durante esta

pausa.

Crie as suas aulas e avaliações de forma colaborativa e
com este programa.

Esta plataforma disponibiliza atividades e
conteúdos nas áreas das ciências e
matemática para todos os níveis de
ensino.

Esta app disponibiliza
diferentes exercícios para
os alunos e respetiva
resolução para várias
áreas disciplinares e anos
letivos.

Google 
Classroom

Khan 
Academy

Millage
Aprender+

ClassFlow
Esta ferramenta permite a criação de conteúdos,
disponibiliza aulas interativas, recursos e testes e pode ter
ainda um caráter de jogo.



FERRAMENTAS PARA O
TRABALHO COLABORATIVO

Dica:
 

    Existem vários programas
através dos quais poderá

reorganizar e partilhar os seus
recursos e materiais com os seus

colegas e alunos..

O Microsoft Teams permite-lhe comunicar e trabalhar
colaborativamente, com recurso aos programas do
Microsoft Office.

A google disponibiliza diferentes programas
e ferramentas para criar de forma
colaborativa documentos, apresentações,
formulários e folhas de cálculo.

Este é um recurso que lhe
permitirá organizar os seus
conteúdos e ferramentas,
por turma ou disciplina, e
partilhá-los com os seus
colegas e/ou alunos.

Microsoft 
Teams e

Office 365

Google 
Docs

Padlet



Dica:
 

    Nem sempre há tempo para
discutir ideias e planear o

trabalho, mas este poderá ser o
momento certo para o fazer com

os seus colegas, preparando o
próximo ano letivo.

Estas ferramentas permitem-lhe partilhar notas
escritas ou em áudio com o seu grupo.

Estes programas possibilitam a realização de
brainstorming e a construção, em equipa, de mapas
mentais ou esquemas.

FERRAMENTAS PARA O
TRABALHO COLABORATIVO



Dica:
 

    Aproveite
este tempo e crie um site ou blog

para a sua escola, disciplina ou
turma, onde

possam partilhar o trabalho que
desenvolvem.

FERRAMENTAS PARA O
TRABALHO COLABORATIVO



FERRAMENTAS PARA
CRIAÇÃO DE CONTEÚDOS

Dica:
 

    Dê asas à sua criatividade e
produza novos conteúdos para as

suas aulas e para os seus alunos.

Esta ferramenta gratuita permite-lhe desenvolver todo o género de
conteúdo visual e gráfico e dá-lhe acesso a diferentes templates e
imagens.

Nestes sites poderá ter acesso a inúmeros modelos de
apresentações, infográficos e  esquemas que pode utilizar
nas suas aulas.



FERRAMENTAS PARA
CRIAÇÃO DE CONTEÚDOS

Dica:
 

    Desafie os seus alunos a
explorarem estes recursos e

criarem recursos sobre a matéria
dada.

Este programa permite a criação de
apps sem quaisquer conhecimentos
de programação.

Crie e edite vídeos interativos para os seus alunos ou desafie-os a criarem-nos!

Neste site poderá criar diferentes podcasts
e partilhá-los com os seus alunos ou
encarregados de educação.



Dica:
 

   Manter os alunos ocupados e
ativos é importante nesta fase.   

Crie desafios, tarefas e jogos que
eles possam ir fazendo até ao

regresso à escola.

FERRAMENTAS DE
GAMIFICAÇÃO



Vamos utilizar as
tecnologias para
manter a
proximidade?

Vamos ajudar os
alunos a manterem-se

ativos e a aprender?

Aceda a todas as aplicações através do Mural:
 

https://padlet.com/sintraesmais/tech



Qualquer dúvida ou apoio contacte-nos:


