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PARA COMEÇAR A
CONVERSA

Professora/Professor,

A aprendizagem e o ensino são os aspectos principais do nosso trabalho;
afinal, estamos falando de educação.
No contexto atual, educar está ainda mais desafiador. As tecnologias da
informação e comunicação são aliadas essenciais do processo de
aprendizagem e ensino, especialmente agora. Neste momento, em que a
educação está, em boa parte, mediada por tecnologias, escolas e
professores são demandados a abrir caminhos para novas práticas.
Há inúmeras ferramentas, extensões, apps, softwares, que podem auxiliar
o professor, a escola e os estudantes no ensino remoto ou híbrido. Um fato
é importante a ser destacado: as tecnologias são ferramentas auxiliares;
os protagonistas de todo o processo continuam sendo o professor, os
estudantes e toda a comunidade escolar.
Preparamos este catálogo com algumas ferramentas e fontes de consulta
para auxiliar na jornada que é colocada daqui para frente. Ele presenta
uma curadoria de locais onde se pode buscar elementos para traçar o
caminho, além de algumas ferramentas. Os objetivos do catálogo são:
fornecer subsídios para o trabalho com a educação remota e híbrida, de
modo a facilitar a busca por ferramentas e recursos; apresentar
possibilidades de formação.
Buscou-se, tanto quanto possível, sugerir o maior número de ferramentas, 
com boa disponibilização de recursos gratuitos, públicos ou livres.
Novos tempos podem representar grandes desafios, mas também novas
oportunidades e aprendizagens. 

Brasília, julho de 2020



PRÁTICAS PEDAGÓGICAS - 
SUGESTÕES DE PLATAFORMAS E PÁGINAS 

A plataforma foi concebida pelo Instituto Anísio Teixeira e
pela Secretaria da Educação do Estado da Bahia.
Apresenta a curadoria de serviços, softwares livres e
Recursos Educacionais Abertos, acervos on-line

direcionados à educação. É repositório de  recursos
educacionais em diversos componentes curriculares como: 
 vídeos, animações, simulações, jogos, áudios, imagens,
textos, sequências didáticas. Abre um mundo de
possibilidades para o uso em sala de aula.

O portal do Ministério da Educação apresenta muitas opções
de sites didáticos e recursos. Opção pública interessante para
dar suporte às aulas e propostas de aprendizagem.

Tendo por objetivo auxiliar o professor na busca por conteúdos que possam ser
aproveitados no planejamento do atendimento aos estudantes no ensino remoto e
híbrido, elencamos páginas, plataformas e canais nos quais se possa encontrar
contribuições para se pensar a prática pedagógica adequada ao momento.
Além de ferramentas desenvolvidas por entidades públicas apresentamos também
algumas de empresas privadas, porém gratuitas, sendo que algumas são apenas
para degustação com limites de acesso e outras reservam conteúdos exclusivos
para pagantes, mas mesmo assim, ambas podem ser úteis.
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Link: http://pat.educacao.ba.gov.br

Link: http://portaldoprofessor.mec.gov.br

Plataforma gratuita que apresenta acervo de planos de aula,
ferramentas tecnológicas, roteiros de estudo, apoio aos
gestores. Contém mais de 30 mil recursos digitais de
aprendizagem.

Link: https://escoladigital.org.br

http://pat.educacao.ba.gov.br/
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/
https://escoladigital.org.br/


A Entretanto é uma plataforma para educadores com o
intuito de compartilhar experiências pedagógicas. Lá
você encontra textos de professores e matérias
importantes para auxiliar no dia a dia e desafios de
ensinar, inclusive neste momento tão peculiar.

Já tão conhecido dos professores brasileiros, o portal está
trazendo planos de aula para ensino à distância e
ferramentas para o ensino remoto. Disponibiliza muitos
materiais interessantes, apesar de a editora reservar parte
do conteúdo para assinantes.

Apresenta artigos sobre o uso das tecnologias pela escola,
sobre metodologias ativas, aulas remotas, dentre outras
temáticas. Além disso também oferece um Diário de Inovações
Pedagógicas com artigos de professores.

Link: https://porvir.org

Link: https://novaescola.org.br

Link: https://entretantoeducacao.com.br

A Simplifica é uma plataforma colaborativa, desenvolvida
pela Fundação Lemann que possibilita a criação de trilhas
de aprendizagem para os estudantes, dentre outros recursos

Link: https://www.amplifica.me/simplifica/

https://porvir.org/
https://novaescola.org.br/
https://entretantoeducacao.com.br/
https://www.amplifica.me/simplifica/


A   Edukatu  é uma plataforma que busca estimular uma
rede de aprendizagem entre escolas, professores e
estudantes do Brasil acerca da temática do consumo
consciente.

Link: https://curriculomais.educacao.sp.gov.br

Plataforma do Estado de  São Paulo   que oferece a
curadoria de recursos digitais voltados para a
educação e o currículo do estado, baseado na BNCC. 

O portal tem conteúdo de qualidade como textos,
sugestões de vídeos e atividades, modelos de
apresentação e mais uma grande variedade de
conteúdos. 

Plataforma  da prefeitura do Rio de Janeiro.
Traz planejamentos de aula, atividades e
materiais já prontos, elaborados por
professores de todos os componentes
curriculares e que podem ser aproveitados em
aulas remotas.

Link: http://www.educopedia.com.br

Link: https://edukatu.org.br

Link: http://www.diaadia.pr.gov.br

https://curriculomais.educacao.sp.gov.br/
http://www.educopedia.com.br/
https://edukatu.org.br/
http://www.diaadia.pr.gov.br/


A plataforma do MEC tem por objetivo catalogar, manter,
disponibilizar e compartilhar recursos educacionais digitais
de acesso livre para todas as etapas de ensino da
Educação Infantil ao Ensino Superior, bem como de todas
as modalidades de ensino. Dispõe de recursos como:
áudios, vídeos, simulações, animações, softwares
educacionais, imagens, mapas, hipertextos. Busca
respeitar realidades regionais e culturais. Está integrado
ao Portal do Professor, já mencionado. 

Plataforma do MEC que reúne e disponibiliza recursos digitais
educacionais dos mais importantes portais do Brasil. Tem por
objetivo facilitar a busca por cursos de formação, materiais e
recursos digitais. 

Disponibiliza o material didático produzido pela Secretaria
Municipal de Educação de São Paulo. Está registrado com
licenças flexíveis.

Link: http://objetoseducacionais.mec.gov.br/#/inicio

Link: https://plataformaintegrada.mec.gov.br/home

Link: http://portalsme.prefeitura.sp.gov.br/default.aspx

Link: https://diversa.org.br

Compartilha experiências sobre a educação inclusiva.

http://objetoseducacionais.mec.gov.br/#/inicio
https://plataformaintegrada.mec.gov.br/home
http://portalsme.prefeitura.sp.gov.br/default.aspx
https://diversa.org.br/


A plataforma da UNESCO oferece formação e extensão
para professores. Oferece uma interessante variedade de
cursos certificados.

A prata da casa! Além da página da escola de formação, a
EAPE dispõe de um canal no YouTube chamado EAPE Play. Nele
há bastante conteúdo de suporte ao professor com o intuito de
auxiliar na utilização de recursos tecnológicos e de gestão
pedagógica das turmas em aulas remotas.

Nossos desafios profissionais nos colocam diante da necessidade de formação.
Nessa busca, trazemos sugestões de plataformas que já dispõem de cursos
voltados ao uso das tecnologias da informação e comunicação.

Link: http://www.apoioaoprofessor.com.br/

Link: https://www.youtube.com/channel/UCHKuu41Sr6--eTI5SZhVaKQ

A SBEM DF está envolvida com a formação de professores no
DF desde a sua fundação. Muitos dos professores de
matemática da nossa rede já participaram de oficinas de
formação, palestras, encontros, seminários e de outros
inúmeros eventos promovidos pela sociedade. Agora, além da
página, a SBEM também dispõe de canal no YouTube.

Link da página da SBEM DF: https://www.sbemdf.com.br/

Link do canal no YouTube: https://www.youtube.com/c/SBEMDF/videos
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http://www.apoioaoprofessor.com.br/
https://www.youtube.com/channel/UCHKuu41Sr6--eTI5SZhVaKQ
https://www.sbemdf.com.br/
https://www.youtube.com/c/SBEMDF/videos


Link: https://www.ev.org.br/curso/educacao‐e‐pedagogia/apoio‐a‐
educadores/ensinando‐com‐a‐web?return=/cursos/educacao‐e‐pedagogia

O portal do Ministério da Educação objetiva a formação dos
professores da Educação Básica. Já estão disponíveis cursos que
tratam de uso de tecnologias.

A plataforma do Itaú Social oferta cursos, orientações e
vários outras ferramentas. Destaque para o Pequeno
Manual Audiovisual para Professores que orienta a
produção de vídeo aulas pelo próprio docente (luz,
posição de câmera, etc). Disponibiliza ainda outros
manuais como o de utilização do Google Sala de Aula.

A Fundação Bradesco criou um curso  para auxiliar o
professor a entender o uso da tecnologia chamado
"Ensinando com a Web". 

Link: http://avamec.mec.gov.br

Link: https://polo.org.br/

Link: https://polo.org.br/editorial

https://www.ev.org.br/curso/educacao%E2%80%90e%E2%80%90pedagogia/apoio%E2%80%90a%E2%80%90%20educadores/ensinando%E2%80%90com%E2%80%90a%E2%80%90web?return=/cursos/educacao%E2%80%90e%E2%80%90pedagogia
https://www.ev.org.br/curso/educacao%E2%80%90e%E2%80%90pedagogia/apoio%E2%80%90a%E2%80%90%20educadores/ensinando%E2%80%90com%E2%80%90a%E2%80%90web?return=/cursos/educacao%E2%80%90e%E2%80%90pedagogia
http://avamec.mec.gov.br/
http://avamec.mec.gov.br/
https://polo.org.br/
https://polo.org.br/editorial


Plataforma voltada para a formação de professores de
matemática e escolas. A maior parte das formações não é gratuita,
a despeito disso, os cursos ofertados são baseados em pesquisas
atualizadas sobre o ensino e aprendizagem de matemática,
trazendo elementos interessantes a serem aproveitados neste
momento de conhecimentos e ensino remoto.

O canal Trilhas Dialógicas no YouTube pertence a um grupo de
pesquisa do qual fazem parte colegas da SEDF. O canal se propõe a:
formar professores, realizar oficinas sobre o uso de ferramentas
tecnológicas e fazer divulgação científica.   Tem postado diversos
vídeos relacionados ao trabalho e ensino remotos.

Link: https://www.youtube.com/c/trilhasdialogicas

Link: https://mathema.com.br/

O Trilhas Dialógicas também possui um Padlet com uma variada gama de conteúdos

Link: https://padlet.com/trilhasdialogicas/Bookmarks

A propósito,o Padlet é um app que funciona como uma folha de
papel on-line onde é possível colocar qualquer conteúdo: imagens,
vídeos, documentos de texto 

https://www.youtube.com/c/trilhasdialogicas
https://mathema.com.br/
https://padlet.com/trilhasdialogicas/Bookmarks


A UnB-CEAD  dispõe de um canal no YouTube que segundo a
discrição do canal que tem como uma das propostas divulgar o "
Programa A3M - Aprendizagem para o 3º Milênio (identificação e
promoção de ações educacionais inovadoras), também trabalha
com ações voltadas ao desenvolvimento de tecnologias,
metodologias, recursos educacionais abertos, webconferências,
gravações de vídeos, Moodle, etc.  
No canal encontra-se disponíveis vídeos sobre gravação de
videoaulas, gamificação na educação, dentre outros.

Link: https://www.youtube.com/channel/UCxficNv6wMBgMTju_odg9FQ

Link: https://www.youtube.com/channel/UCGwuazh1ULqKDUpsZs4MKnw

A colega, professora Janína Angelina
Teixeira, criou um canal no YouTube no
qual disponibiliza vídeos com tutoriais
para uso de tecnologias em sala de
aula.  Os vídeos são claros e realmente
auxiliam o professor na adaptação e
uso das ferramentas.

https://www.youtube.com/channel/UCxficNv6wMBgMTju_odg9FQ
https://www.youtube.com/channel/UCGwuazh1ULqKDUpsZs4MKnw


Três regras para despertar o aprendizado | Ramsay Musallam

Os TED TALKS  têm por objetivo - segundo os seus criadores - a
disseminação de ideias. Basicamente, são constituídos de falas
curtas de pessoas que se destacam em diferentes áreas de
conhecimento ou diversificadas atuações em sociedade que
discursam mostrando seus pensamentos acerca da temática ou
campo no qual se destacaram Há alguns vídeos voltados para a
educação. A intenção de trazê-los aqui é nos inspirar à novas ideias
sobre o que fazer em um momento tão diferente e desafiador.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=cN777vhuvDY

Como aprender melhor | Atila Iamarino

Link: https://www.youtube.com/watch?v=AEGkaRNzQEw

Como escapar da educação do vale da morte |
Ken Robinson

Link: https://www.youtube.com/watch?v=wX78iKhInsc

É possível ensinar ciência usando o YouTube | Iberê Thenório
Link: https://www.youtube.com/watch?v=C1ypPxT0HHk

Escolas Matam a Aprendizagem | Murilo Gun
Link: https://www.youtube.com/watch?v=WauIURFTpEc

Link: https://www.youtube.com/user/TEDtalksDirector

TED TALKS- 
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https://www.youtube.com/watch?v=cN777vhuvDY
https://www.youtube.com/watch?v=AEGkaRNzQEw
https://www.youtube.com/watch?v=wX78iKhInsc
https://www.youtube.com/watch?v=C1ypPxT0HHk
https://www.youtube.com/watch?v=WauIURFTpEc
https://www.youtube.com/user/TEDtalksDirector


Tecnologias na sala de aula | Rubem Saldanha
Link: https://www.youtube.com/watch?v=6ZF_8CDJndc

Autonomia e liberdade: transformando alunos em
estudantes | Eduardo Valladares

Link: https://www.youtube.com/watch?v=TRnpZW_dUPM

Matemática não é fazer contas | Inês Guimarães

Link: https://www.youtube.com/watch?v=9IF0Kl2-pFU

Arthur Benjamin faz "Matemágica"
Link: https://www.youtube.com/watch?v=M4vqr3_ROIk

Experiências inovadoras na educação | José Pacheco
Link: https://www.youtube.com/watch?v=reOEnY8jkjo

Ken Robinson diz que as escolas acabam com a criatividade

Link: https://www.youtube.com/watch?v=M2pRR_w-5Uk

Tendências na área da educação | Anna Penido

Link: https://www.youtube.com/watch?v=xMtX5TztUaQ&t=54s

https://www.youtube.com/watch?v=6ZF_8CDJndc
https://www.youtube.com/watch?v=TRnpZW_dUPM
https://www.youtube.com/watch?v=9IF0Kl2-pFU
https://www.youtube.com/watch?v=M4vqr3_ROIk
https://www.youtube.com/watch?v=reOEnY8jkjo
https://www.youtube.com/watch?v=M2pRR_w-5Uk
https://www.youtube.com/watch?v=xMtX5TztUaQ&t=54s


O poder da tecnologia na educação: João Gabriel Alkmim

Link: https://www.youtube.com/watch?v=b5TdZ_ox99A

Criatividade e Tecnologias aliadas ao ensino | 
Daiane Grassi

Link:  https://www.youtube.com/watch?v=MtKIOIeOACk

Tecnologia do século XXI e Educação | Alfonso Agüera
Link:  https://www.youtube.com/watch?v=a8eDwAR3ujU

O Futuro da Educação:Tecnologias do Futuro | 
Luís Fernando Guggenberg 

Limk: https://www.youtube.com/watch?v=JKl2g0by8Z0

Que tipo de educação queremos mesmo? | Jamerson Mancio
Link: https://www.youtube.com/watch?v=uiRl_E3wK4M

Novas formas de aprender e ensinar | 
João Pedro Magnani & Pedro Luz

Link: https://www.youtube.com/watch?v=IOMmdBpTKqc

Inteligência artificial para educação | Alcely Barroso

Link: https://www.youtube.com/watch?v=et42LUYn18Y

Inteligência artificial para educação | Alcely Barroso

Link: https://www.youtube.com/watch?v=et42LUYn18Y

https://www.youtube.com/watch?v=b5TdZ_ox99A
https://www.youtube.com/watch?v=MtKIOIeOACk
https://www.youtube.com/watch?v=MtKIOIeOACk
https://www.youtube.com/watch?v=a8eDwAR3ujU
https://www.youtube.com/watch?v=a8eDwAR3ujU
https://www.youtube.com/watch?v=JKl2g0by8Z0
https://www.youtube.com/watch?v=uiRl_E3wK4M
https://www.youtube.com/watch?v=IOMmdBpTKqc
https://www.youtube.com/watch?v=et42LUYn18Y
https://www.youtube.com/watch?v=et42LUYn18Y
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A mais conhecida e plataforma de conteúdos,  o YouTube abriga
alguns canais bastante interessantes que podem ser utilizados
como recurso didático. É sabido que a plataforma apresenta-se
como possibilidade muito superior à busca e apresentação de
vídeos em sala de aula, mas como possibilidade de exibição de
produções dos professores e estudantes, o que torna seu uso
muito mais interessante como ferramenta pedagógica. 

A revista Nova Escola publicou uma matérias que traz diversas possibilidades
para o uso do YouTube em sala de aula. Vela a pena acessar!

Link: https://novaescola.org.br/conteudo/1350/8-razoes-para-usar-o-
youtube-em-sala-de-aula

Há muito tempo filmes e vídeos educativos tem sido incorporados às escolas
como material paradidático. Recomenda-se planejar bem como utilizar esses
recursos para obter o melhor de cada um.
Alguns professores, além de indicar e exibir filmes para os estudantes, se
tornaram  produtores de conteúdo audiovisual. Há ainda professores que
orientam seus estudantes a produzirem esse formato de material e constataram
a eficiência desse recurso como estratégia avaliativa para acompanhamento das
aprendizagens.
Apresentamos plataformas que hospedam e exibem gratuitamente videoaulas e
demais audiovisuais que podem ser utilizados como material paradidático.
Destaca-se que: a abordagem dos temas, as ferramentas e os recursos dentro e
fora da internet comumente vêm acompanhados de algum viés ideológico
daqueles que os conceberam e por isso o professor tem a importância de
auxiliar os estudantes a desenvolverem o pensamento crítico, para filtrarem as
informações. 

VIDEOAULAS E VÍDEOS - 
PLATAFORMAS, PÁGINAS E CANAIS

https://novaescola.org.br/conteudo/1350/8-razoes-para-usar-o-youtube-em-sala-de-aula


A plataforma é colaborativa e busca incentivar o uso de curta
metragens brasileiros em sala de aula. Disponibiliza vídeos e
planos de aula.

Link: http://www.curtanaescola.org.br

O Khan Academy Brasil é uma plataforma de acesso gratuito
voltada para a educação que oferece videoaulas que apresentam
uma tela digital na qual são feitas anotações acompanhadas da voz
de um professor que explica determinado conteúdo. Como conceito
de videoaula, não há interação e o estudante recebe os conteúdos
expostos. A despeito dessas características, o conteúdo dos vídeos é
bastante variado e pode ser aproveitado como recurso didático em
alguns momentos. Na plataforma, o professor tem a opção de
cadastrar suas turmas e os seus estudantes, criando uma sala de
aula virtual e, com isso, ter acesso a variados recursos multimídia. A
Khan Academy tem um canal no
YouTube  (https://www.youtube.com/user/KhanAcademyPortugues)
no qual disponibiliza seu acervo em vídeo. Tem ainda um app

(disponível para os sistemas Android e IOS), e como característica
desse tipo de recurso, é interativo, e contém, além de videoaulas,
atividades, testes de diversos componentes curriculares.

Link: https://pt.khanacademy.org/

O YouTube desenvolveu uma plataforma especial para conteúdos
educacionais, o YouTube Edu. Os conteúdos abrigados na
plataforma são os mais variados e de todas as escolares. Os
vídeos do YouTube Edu são selecionados especificamente para
colaborar com a aprendizagem.

Link: https://www.youtube.com/channel/UCs_n045yHUiC-CR2s8AjIwg

http://www.curtanaescola.org.br/
https://www.youtube.com/user/KhanAcademyPortugues
https://pt.khanacademy.org/
https://www.youtube.com/channel/UCs_n045yHUiC-CR2s8AjIwg


A plataforma desenvolvida pela Fundação Roberto Marinho
disponibiliza vídeoaulas e outros conteúdos voltados para a
educação. Conta com um canal no YouTube
(https://www.youtube.com/user/canalfutura) no qual oferta seus
conteúdos.

Plataforma pública desenvolvida pelo Estado do Amazonas,
oferece acesso à videoaulas para o Ensino Fundamental e
Médio; dispõe também canal no YouTube
(https://www.youtube.com/channel/UCKhvXLpZ-uwl-
OlyJRbG8jA). Os conteúdos estão dispostos por ano escolar
e componente curricular.

A plataforma foi concebida pelo Estado de São Paulo. Busca
uma coerência das aulas apresentadas com a Base Nacional
Comum Curricular (BNCC). Mantém canal no YouTube
(https://www.youtube.com/channel/UC4PxhhCLUs1ESKz5Ewue
pMw).

Link: https://www.futura.org.br

Link: https://centrodemidias.am.gov.br

Link: https://centrodemidiasp.educacao.sp.gov.br

O estado do Paraná disponibiliza aulas organizadas por ano e
conteúdo. Conta com um canal no YouTube
(https://www.youtube.com/channel/UCfbFento2_mCEyUgeiwI
miQ).

Link: http://www.aulaparana.pr.gov.br

Emissora de televisão pública com plataforma on-line.
Disponibiliza vídeos e outros recursos como um aplicativo para
os sistemas Android e IOS. Dispõe de canal no YouTube
(https://www.youtube.com/user/tvescola).

Link: https://tvescola.org.br

https://www.youtube.com/user/canalfutura
https://www.youtube.com/channel/UCKhvXLpZ-uwl-OlyJRbG8jA
https://www.youtube.com/channel/UC4PxhhCLUs1ESKz5EwuepMw
https://www.futura.org.br/
https://centrodemidias.am.gov.br/
https://centrodemidiasp.educacao.sp.gov.br/
https://www.youtube.com/channel/UCfbFento2_mCEyUgeiwImiQ
http://www.aulaparana.pr.gov.br/
https://www.youtube.com/user/tvescola
https://tvescola.org.br/


O professor já é um produtor de conteúdo. Em sala de aula cria
conteúdo o tempo todo quando produzem planos de aula, atividades,
avaliações. Agora, em decorrência da pandemia do COVID-19, a
maneira de transmitir esse conteúdo será, necessariamente
modificada; além disso será quase que imprescindível que os
estudantes também produzam conteúdos. 
Sabe-se que são inúmeros os recursos disponíveis para a produção de
conteúdos. Vídeos, podcasts, jogos, dentre outros,  são recursos que
facilitam e diversificam o ensino remoto. 
A educação remota alcançou a todos nós de surpresa, forçando uma
adaptação de toda equipe da escola, em especial de professores e
estudantes. 
Pensando especificamente na produção de vídeos, existem diversas
ferramentas disponíveis para computador e para celular. É possível
realizar gravações e edições simples. É importante destacar ainda que
vídeos demandam a produção de um roteiro de gravação.
 Sugere-se aqui algumas ferramentas que podem apoiar o ensino
remoto como meio de facilitar a busca.

Quando se pensa em produção e divulgação  de conteúdo, as
redes sociais são recursos de acesso fácil e intuitivo. A
despeito de ser tão popular, o Instagram quase  não é
utilizado pelos professores como recurso pedagógico. A
criação de tutoriais é um bom modo de envolver os
estudantes na criação de conteúdos relacionados aos
objetivos de aprendizagem a serem alcançados. O Instagram
possibilita pequenas edições de vídeos e fotos pelo próprio
aplicativo, bem como a sua publicação em stories, feeds e
reels. A rede social  pode ser utilizada ainda para a
apresentação de trabalhos. Há que se ter cuidado, contudo,
com a privacidade dos estudantes, eles devem ser orientados
a como publicar na rede com segurança. Um exemplo disso, é
que eles não devem fazer publicações utilizando o uniforme
para não revelar onde estudam. Uma outra dica orientar os
estudantes a deixar o perfil fechado.

5 O PROFESSOR COMO PRODUTOR DE 
CONTEÚDO - FERRAMENTAS DE 

PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO



Já pensou em utilizar a rede social chinesa TiKToK? Muitos dos
seus estudantes adolescentes já usam! O aplicativo é uma
ferramenta de criação, edição e compartilhamento de vídeos
curtos. Que tal aproveitar a familiaridade que eles tem com essa
rede social para pensar no potencial dela como recurso no
processo de ensino-aprendizagem remoto? Atualmente tem sido
usado para dublar diálogos em diferentes vídeos. Você pode criar
os áudios e os estudantes se encarregam de dublar e fazer a
produção visual com diferentes filtros explorando a criatividade e
fixando aprendizagens enquanto se divertem. Novamente, os
estudantes devem ser orientados quanto à segurança no uso de
redes sociais.

O Loom  é uma extensão do Google Chrome. É de fácil
instalação, demandando que se tenha apenas o servidor
do Google. É possível também a realização de download

do programa para computadores com Windows ou MAC.
Possibilita gravar a tela, microfone e webcam do
computador. É possível optar por gravar somente a tela, a
câmera ou os dois conjuntamente. Depois de terminada a
gravação, o arquivo pode ser enviado para o Loom e lá
editado. O vídeo pode ser compartilhado a partir da conta
Loom. 

O app Inshot é de utilização muito simples que permite
gravar e editar vídeos. Para quem não tem experiência em
gravação e edição de vídeos, o aplicativo é uma boa opção
para começar; é de manipulação simples, sendo bastante
intuitivo. Nele é possível gravar, editar, cortar, deslocar fundo,
adicionar textos, adesivos, colocar músicas, adicionar voz, faz
ajustes de brilho, contraste e saturação e dispõe de diversos
filtros. Todas as edições podem ser feitas diretamente no
celular. Pode ser baixado em celulares Android ou iOS.

Sobre a privacidade no uso que os adolescentes fazem do Instagram,
acesse: https://www.techtudo.com.br/noticias/2018/09/instagram-lanca-
guia-para-evitar-que-adolescentes-corram-perigo-no-app.ghtml

https://www.techtudo.com.br/noticias/2018/09/instagram-lanca-guia-para-evitar-que-adolescentes-corram-perigo-no-app.ghtml
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O CoSpaces Edu é um site e também um app que possui
recursos grátis e planos pagos com maiores possibilidades
de uso. No aplicativo, o professor pode inserir turmas de
estudantes. Basicamente, permite a criação de realidades
virtuais bastante úteis no desenvolvimento e apresentação
de trabalhos escolares. É intuitivo e não exige muitos
esforços de aprendizagem para o uso.

O Explain Everything é um site e um aplicativo que apresenta
uma ferramenta de tela interativa. No app, o professor pode
inserir turmas de estudantes. Basicamente, permite a criação
de realidades virtuais bastante úteis e no desenvolvimento e
apresentação de trabalhos escolares. É intuitivo e não exige
muitos esforços de aprendizagem para o uso.

O Canva é uma plataforma que permite criar cartazes virtuais,
apresentações, planer, infográficos, logotipos, vídeos, post,
certificados, flyer, tabelas e horários de aula e muitos outros
tipos de conteúdo. Este guia foi produzido no Canva. ele é
muito intuitivo e tem parte dos recursos gratuitos.

Link: https://www.canva.com

Link: https://explaineverything.com/

Link: https://cospaces.io/edu/

O Apowersoft é um app gravador de tela que capta o que o
usuário faz na tela, além de voz e sons do ambiente. Fácil,
prático e intuitivo.

Link: https://www.apowersoft.com.br/

https://www.canva.com/
https://explaineverything.com/
https://cospaces.io/edu/
https://www.apowersoft.com.br/


O OBS Studio é um software para a integração de dispositivos
(câmeras, apresentações, informações). É utilizado para
transmissão de vídeos na internet, sendo possível incluir múltiplas
câmeras, trilha sonora, efeitos visuais, slides e textos. Pode ser
usado para produção de vídeos gravados ou pode ser conectado
a redes sociais, ao Zoom e ao Google Meet para incrementar as
transmissões ao vivo. Exige um pouco de prática e estudo mas o
resultado é compensatório. É possível, por exemplo, gravar uma
aula e ter exibido no vídeo ao mesmo tempo: a imagem do
professor dando a aula, as telas de slides e suas transições. Há
bons tutoriais de uso no YouTube que facilitam bastante a
compreensão do uso do software.

O Animoto é um serviço de produção de vídeos na nuvem que
permite a criação de apresentações de slides de vídeo, montar
vídeos a partir de fotos, videoclipes, imagens, dentre outras
coisas.

O Survey Monkey  é um site que se destina a criação de
questionários. Apresenta vários tipos de formulários e recursos
como inserção de imagens.

Link: https://www.surveymonkey.com/

O Lucidchart um software de criação de mapas mentais, mapas
conceituais, plantas, diagramas e outros recursos visuais online.

Interessante e de fácil utilização.

Link: https://www.lucidchart.com/pages/pt?noHomepageRedirect=true

https://www.surveymonkey.com/
https://www.lucidchart.com/pages/pt?noHomepageRedirect=true


O Toontastic é um aplicativo (IOS e Android), desenvolvido
pela Google  que permite a criação de animações. Fácil e
intuitivo, agrada crianças e adolescentes e pode ser explorado
para a criação de histórias e outras situações de
aprendizagem em sala de aula. O uso é simples e intuitivo.
Recursos de gravação de voz e inserção de música são
bastante simplificados.

O Stop Motion Studio é um aplicativo que permite a criação
de vídeos quadro a quadro com o manuseio de fotos,
gravuras. De uso fácil, apresenta a desvantagem de ter boa
parte dos recursos disponíveis apenas em planos pagos,
mas há preços acessíveis em pacotes de funcionalidades. 

A Wordwall é uma página que permite a criação de jogos de
correspondência como por exemplo: uma imagem
correspondendo a um conceito ou palavra, uma operação
em correspondência a um resultado. Há recursos pagos e
gratuitos.

Link: https://wordwall.net/

https://wordwall.net/


O OpenBoard é um aplicativo de quadro branco gratuito.
Possui um número grande de funcionalidades na hora de
compartilhar a tela. Deve ser baixado no computador e
funciona em qualquer sistema operacional e é de instalação
simples. Tem as funções básicas de quadro branco (caneta,
apontador laser, marcador de texto, fonte, etc). Além do
básico, pode-se criar várias telas/quadros e ir alternando-as
em apresentações. É possível abrir o navegador e qualquer
site dentro do quadro e capturar a tela, pode-se ir
destacando textos e imagens de páginas abertas. A
apresentação pode ser gravada e transformada em
videoaula. Também é possível importar áudios, vídeos,
animações, formas, busca de imagens (no próprio aplicativo),
gamificações, manipulações de objetos matemáticos, e de
medidas (réguas, compassos, transferidores, balanças,
esquadros), além de navegações em  mapas, imagens de
células. É um app com uma grande número de
funcionalidades, que permite o desenvolvimento de aulas
muito interessantes com muitos recursos.

O AZ Srcreen Recorder é um aplicativo de fácil utilização que
permite que se faça vídeos por captação da tela do celular,
da voz e de som do ambiente . Recurso bastante interessante
para produzir conteúdos de aulas remotas. Os vídeos são
compartilháveis por redes sociais, e-mail, Bluetooth e outros
meios. 

Link: https://openboard.ch/index.en.html

https://openboard.ch/index.en.html


O MindMeister é um aplicativo de produção de mapas mentais
on-line que permite a confecção, visualização,
compartilhamento e apresentação de mapas. Permite a criação
de até três mapas gratuitos. 

De acordo com a Wikipédia o WordPress  é um
sistema  livre e aberto de gestão de conteúdo para  internet [...]
voltado principalmente para a criação de  páginas
eletrônicas (sites) e blogs online", dizendo ainda que "é adotado
por aqueles que queiram uma página com maior
personalização e recursos diferenciais (Fonte:
https://pt.wikipedia.org/wiki/WordPress).  É um sistema de
código aberto no qual é possível desenvolver sites, blogs,
revistas eletrônicas, dentre outros.

O Kind Master  é um aplicativo que está disponível para os
sistemas Android e IOS. O app é de fácil utilização para a
produção e edição de vídeos. A versão gratuita deixa uma
pequena marca d´agua.

A Flixpress uma plataforma de produção de vídeos de
simples utilização gratuita. Conta com templates prontos
e editáveis e recurso de inserção de vinhetas para gerar
identidade visual nos vídeos produzidos. 

Link: https://flixpress.com/

https://pt.wikipedia.org/wiki/WordPress
https://flixpress.com/


Podcasts são uma maneira bastante eficaz de comunicação
com os estudantes. O Anchor é um aplicativo para a produção
de poscast. A vantagem do podcast é que o estudante pode
ouvi-lo aonde estiver ou enquanto realiza outras atividades.
Também é vantajoso para professores que não gostam da
exposição para câmeras. Nele o professor pode produzir uma
audioaula sozinho ou em colaboração com outros colegas.
Pode também pedir ao estudante que grave uma
apresentação de trabalho. Simples e de fácil utilização. Possui
abas para inclusão de músicas e sons nos intervalos do
podcast (as músicas que estão disponíveis na conta do
Spotfy no celular ficam disponíveis para a inserção - tomando
cuidado com o direito autoral). No app você já edita o
podcast. É possível compartilhar o podcast via redes sociais e
email de forma bem simples.

O Spreaker também é um app de produção de podcast.
Apresenta alguns recursos como abaixar ou aumentar o volume da
música de fundo automaticamente nos intervalos de fala, dando
um ar profissional ao podcast. Também há recursos de som como
palmas que dá um ar mais descontraído ao produto final. É
possível editar no aplicativo e compartilhar o podcast em redes
sociais ou plataformas de difusão de podcasts como o Spotfy.

Vivacut é mais uma ferramenta para a produção e edição de
vídeos na qual é possível produzir videoaulas diretamente no
celular. O aplicativo está disponível para os sistemas Android e
IOS. No aplicativo pode-se editar, cortar, mesclar, combinar
vídeos, adicionar  músicas, escrever textos, inserir emojis, fazer
transições, colocar filtros e também editar em câmera lenta.



As ferramentas Google para a criação de conteúdo, já
bastante divulgadas, podem representar grande auxílio para
tempos de educação remota, mas também presencial.
Todas podem ser acessadas pelo seu Gmail. Delas destaca-
se:

O Jamboard é um quadro interativo da Google.
Permite compartilhamento e interação

Blogger, como o nome sugere, é a ferramenta de
criação de blog. Assim como as demais ferramentas
Google, é bastante intuitivo.

5.1 FERRAMENTAS GOOGLE



No trabalho na SEDF é provável que de alguma forma já tenha
tido contato com os formulários da Google. A criação é simples e
o resultado bastante eficaz para a elaboração de avaliações e
atividades. Os questionários e possibilidades de questões são
variadas - múltipla escolha, respostas abertas. A compilação de
respostas e de respondentes é feita automaticamente, o que
facilita muito o trabalho do professor.

Uma extensão interessante para o Google Apresentações é a
Pear Deck que possibilita o envolvimento e interação dos
estudantes na apresentação através de diversos recursos como:
inserção de questões personalizadas - com respostas numéricas,
de texto ou múltipla escolha (com recurso de as respostas sejam
visualizadas apenas pelo professor); adição de áudios, dentre
outros recursos.

Google Apresentações - fácil, intuitivo, compartilhável.

Como já mencionado, além da EAPE vários professores e
estudantes já criaram seus canais no YouTube para divulgar
suas produções.

Link: https://www.peardeck.com/googleslides

https://www.peardeck.com/googleslides


O LibreOffice disponibiliza ferramentas interessantes
para o uso na educação remota. A gratuidade do sistema
é, sem dúvida, um grande diferencial que deve ser
considerado na escolha para o uso com os estudantes.

5.2 FERRAMENTAS LIBRE OFFICE

O Impress cria apresentações. Vem instalado no
sistema operacional. Exerce as mesmas funções de
outros softwares desenvolvidos para o mesmo fim
como o da Microsoft ou o da Google.

O Math LibreOffice é um criador de fórmulas
matemáticas. É possível utilizá-lo integrado aos
outros softwares do pacote.

O Calc permite a criação de planilhas como as do
Excel.



A Microsoft dispõe de uma série de ferramentas que
podem auxiliar bastante o professor no trabalho em
sala de aula. As ferramentas são gratuitas para os
usuários do sistema operacional.

O OneNote é um programa de computador para
compartilhamento livre e colaborativo de informações. O
programa colhe notas dos usuários, telas, desenhos, diagramas,
vídeos, imagens, tinta digital, anotações à mão e comentários de
áudio, dentre outros recursos, transformações em documentos e
arquivos ativos. As notas podem ser compartilhadas com outros
usuários pela internet. Os arquivos podem ser acessados de
diversos tipos de dispositivos.

5.3 FERRAMENTAS MICROSOFT



De acordo com a criadora do aplicativo, o Sway é um
aplicativo de compartilhamento digital de histórias que
ajuda a criar designs profissionais e interativos para
imagens, textos, vídeos e outras mídias. 

Pensando no interesse dos jovens por redes sociais, a
Microsoft criou a Flipgrid que é uma rede voltada para
a aprendizagem de estudantes.

Link: https://info.flipgrid.com/

https://info.flipgrid.com/


É indiscutível a necessidade de organização no processo de aprendizagem e
ensino, tanto de professor, quanto de estudantes.
Ferramentas tecnológicas que auxiliam a organização podem ser de grande
auxílio na aprendizagem remota.

ORGANIZAÇÃO - FERRAMENTAS

O Trello é um aplicativo organizador de tarefas em grupo.
Pode ser utilizado por grupos de estudantes para a realização
de um trabalho, por exemplo, ou do professor com estudantes.
Fácil e eficaz!
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Evernote é um aplicativo de anotações Auxilia a organizar e
priorizar ideias, tarefas, projetos pro e listas.  Uso simples e
intuitivo.



PENSANDO NA INCLUSÃO - FERRAMENTAS
 PARA A INCLUSÃO DE ESTUDANTES COM 

DEFICIÊNCIAS VISUAIS E AUDITIVAS
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Link: http://www.undime-sp.org.br/

A página da UNDIME-SP disponibilizou um material, da autoria de Renata
Rossi, com informações sobre recursos digitais específicos para facilitar a
acessibilidade.

Link: http://www.undime-sp.org.br/uncategorized/recursos-digitais-para-a-
educacao-especial-na-perspectiva-da-educacao-inclusiva/

Estudantes com deficiência necessitam de adaptações para possibilitar a inclusão
e garantir a aprendizagem, quando se considera a educação remota ou híbrida.
Nesse contexto, estudantes com deficiências auditivas e visuais demandas
adaptações de materiais audiovisuais e de textos. Apresentamos alguns recursos
e possibilidades de adequação levantados com o objetivo de atender a esses e
alunos.

http://www.undime-sp.org.br/
http://www.undime-sp.org.br/uncategorized/recursos-digitais-para-a-educacao-especial-na-perspectiva-da-educacao-inclusiva/


Segundo a Wikipédia, o "RoboBraille é um serviço de web e
e-mail capaz de converter documentos em uma variedade
de formatos acessíveis, incluindo  Braille  ,  mp3  ,  e-

books  e  Daisy  .  Além disso, o serviço pode ser usado para
converter documentos inacessíveis, como imagens
digitalizadas e  arquivos  pdf,  em formatos mais acessíveis."
(Fonte: https://en.wikipedia.org/wiki/RoboBraille)
O serviço está disponível para a língua portuguesa de
Portugal. 

O AraSuite é um software de comunicação adaptativa e
aumentativa.

O Balabolka é programa sintetizador vocal que transforma
qualquer texto digitalizado em arquivo de áudio.

Link: https://www.robobraille.org/

https://en.wikipedia.org/wiki/RoboBraille
https://www.robobraille.org/


Se você tem estudantes com dificuldade visual, tamanho de letra de
atividades, aulas, deve ser a maior possível. A cor também deve
receber atenção. Pessoas com dautonismo possuem muita
dificuldade em distingui-las. Sempre que for usar cores para
resolver ou compreender uma questão faça isso nomeando-as.

Algumas questões são importantes quando se fala em inclusão em se tratando de
aprendizagem remota. Destacamos alguns desses aspectos:

Para estudantes com dislexia é importante deixar um espaço
maior entre um texto e outro e espaço duplo entre uma alternativa
de questão e outra, caso contrário a leitura fica dificultada.  

DICAS PARA A EDUCAÇÃO
INCLUSIVA REMOTA

Se os seus estudantes precisam de transcrição do vídeo em texto,
o software VB Audio - Cable vai auxiliar o professor nisso. Há
bons tutoriais no YouTube de como usá-lo.

No Microsoft Word há um recurso da Revisão chamado "Verificar
acessibilidade" que auxilia bastante neste quesito, sugerindo
alterações necessárias para tornar o documento mais acessível.

Link: https://www.vb-audio.com/Cable/

7.1

1.

2.

3.

4.

https://www.vb-audio.com/Cable/


FERRAMENTAS DE COMUNICAÇÃO8
Ferramentas de comunicação são formas de linguagem e técnicas por meio das
quais pode-se desenvolver diversos modos de gestão e comunicação entre os
grupos. Essas ferramentas evoluíram com o passar da história e podem ser
muito úteis na gestão da aprendizagem remota dos estudantes e também das
escolas.

A Kahoot uma plataforma que busca facilitar a aprendizagem
por meio de jogos. Os jogos de aprendizado, são testes de
múltipla escolha . Pode ser acessado web ou por meio de app.

Link: https://kahoot.com/

O Padlet é um aplicativo que permite a criação de painéis no
qual são colocados “post-its”. Esses post-its comportam textos,
vídeos, imagens e arquivos. Permite trabalhos colaborativos,
como caixa de recebimento de tarefas.

https://kahoot.com/


Os games são estratégias de grande alcance quando se
trata de estudantes adolescentes. Com o Classcraft, o
professor pode transformar a sala de aula remota em uma
aventura de aprendizagem. O uso é gratuito. Segundo a
página inicial da plataforma o "Classcraft  é um jogo de
role-playing on-line gratuito que os professores e os
alunos jogar juntos na sala de aula. Atuando como uma
camada de gamificação em torno de qualquer currículo
existente, o jogo transforma a forma como uma turma é
vivida ao longo do ano letivo". 

Link: https://www.classcraft.com/pt/

A rede social Flipgrid, já mencionada, é uma ferramenta
de comunicação que tem a função primordial de gestão
da aprendizagem.

https://www.classcraft.com/pt/
https://www.classcraft.com/pt/


O Whatzapp Bussiness - Com esse aplicativo é possível
separar pode as mensagens de Whatzapp pessoais das
mensagens de trabalho. Pode ser vinculado ao número usual
ou pode ser ligado a outro chip de celular. Nas
configurações do smartphone é possível silenciar as
notificações do app e utiliza-lo somente em horário de
trabalho. Propicia comunicação tranquila, rápida e fácil com
os estudantes sem misturar as comunicações com as
pessoais. O Whatzapp Business conta com etiquetas
personalizáveis por meio das quais pode-se etiquetar
mensagens dos estudantes e de colegas para se lembrar
com facilidade onde estão localizadas. Possibilita ainda a
geração de mensagens automáticas pré-programadas;
oportunizando ao professor programar uma mensagem
automática para o estudante receber um primeiro contato
com o professor.

O Seesaw possibilita a criação de portfólios digitais nos
quais o estudante pode registrar suas reflexões sobre o
que aprendeu.

Link: https://web.seesaw.me/

Se o professor pensa em dar o número do Whatzapp para os estudantes
mas teme que o uso não seja produtivo, recomendamos o vídeo tutorial do
uso do Whatzapp Business produzido por um dos colegas da rede,
disponível no YouTube.

Link do vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=kSZKkBwrJrk

https://web.seesaw.me/
https://www.youtube.com/watch?v=kSZKkBwrJrk


Google Meet - para reuniões on-line e aulas ao vivo. Algumas
extensões desenvolvidas para o uso conjunto com o Google Meet
podem ser bastante úteis e aumentar a interatividade nas
experiências de uso da ferramenta. 

Em razão da atual difusão das seguintes ferramentas de comunicação, faremos
apenas menção a elas. É importante atentar para a segurança de todos, o melhor
a se fazer no uso destas ferramentas de comunicação é gravar as aulas dadas
tanto por meio do Zoom, quanto pelo Google Meet.

Zoom - para reuniões on-line e aulas ao vivo.

Um exemplo de extensão é o VOA, uma extensão que
permite a inserção de emojis. 

 Outra extensão útil é a WEB Paint que dispobibiliza
ferramentas de desenho, captura de tela, e imagens para
a inserção nos encontros on-line



A Biblioteca Nacional Digital disponibiliza mais de 2
milhões de documentos de livre acesso que vão desde
livros de literatura de autores brasileiros até um acervo de
gravuras como as da exposição virtual sobre Leonardo da
Vinci preparada pela biblioteca.

Link: https://bndigital.bn.gov.br/

9 BIBLIOTECAS 
DIGITAIS

Link: https://bndigital.bn.gov.br/exposicoes/alma-do-mundo-
leonardo-500-anos/

A Biblioteca Nacional Digital está realizando uma
exposição digital sobre Leonardo da Vinci com textos e
imagens do cientista e artista.

https://bndigital.bn.gov.br/
https://bndigital.bn.gov.br/exposicoes/alma-do-mundo-leonardo-500-anos/


Segundo a Wikipédia, "A  World Digital Library  (WDL) (Biblioteca
Digital Mundial  em  português) é uma  biblioteca digital  projetada
pela  Biblioteca do Congresso  dos  Estados Unidos da América  e
pela UNESCO em parceria com mais 31 outras instituições de vários
países" e "A biblioteca disponibiliza tesouros culturais de todo o
mundo em um único lugar, em diversas formas. Dentre elas
manuscritos, filmes gravuras, fotografias, livros raros, desenhos
arquitetônicos, etc. Podem ser facilmente pesquisados por lugar,
período, tema, tipo de item e instituição contribuinte, ou podem ser
localizados por uma pesquisa aberta, em vários idiomas" (Fonte:
https://pt.wikipedia.org/wiki/World_Digital_Library)

Biblioteca Digital desenvolvida em software livre. Dispõe de grande
acervo em português de acesso livre e gratuito. O portal disponibiliza
diversas obras literárias, artística e científicas nos mais variados formatos
(audio, texto, imagem, vídeo)

Link: http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/PesquisaObraForm.jsp

Link: https://www.wdl.org/pt/

https://pt.wikipedia.org/wiki/World_Digital_Library
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/PesquisaObraForm.jsp
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/PesquisaObraForm.jsp
https://www.wdl.org/pt/


POSSIBILIDADES DIDÁTICAS PARA
USO INTERDISCIPLINAR

O GeoGebra é um aplicativo  que aplica conceitos de geometria
e álgebra. É gratuito e de acesso livre e está disponível em
diversas plataformas. 

10

MATEMÁTICA

Link: https://www.geogebra.org/?lang=pt

O Sociedade Brasileira de Educação Matemática
Brasil  disponibiliza grande gama de material de
formação como os do programa Gestar II para
acesso livre. 

Link: http://www.sbembrasil.org.br/sbembrasil/index.php/materiais/professor

https://www.geogebra.org/?lang=pt
http://www.sbembrasil.org.br/sbembrasil/index.php/materiais/professor


A página EDUMATEC desenvolvida pela Universidade
Federal de Pernambuco. Disponibiliza softwares de
utilização livre que relacionam tecnologias com o ensino
e aprendizagem de matemática escolar. 

Link:
http://www2.mat.ufrgs.br/edumatec/softwares/softwares_inde
x.php

A Youcubed é uma plataforma que disponibiliza
conteúdos que estimulam o ensino para uma
aprendizagem criativa de matemática. O site
oferece acesso gratuito de atividades, jogos,
aplicativos e videoaulas podem ser acessados.
A página foi desenvolvida pela Universidade de
Stanford, nos Estados Unidos, 

Link: http://www2.mat.ufrgs.br/edumatec/

Link: https://www.youcubed.org/pt-br/

http://www2.mat.ufrgs.br/edumatec/softwares/softwares_index.php
http://www2.mat.ufrgs.br/edumatec/
https://www.youcubed.org/pt-br/


O Math Solver é um aplicativo de calculadora disponível para
Android e IOS. Além de calcular, o app mostra as etapas do da
resolução do problema e propõe exercícios. Pode-se usar a
escrita à mão ou tirar uma foto do problema matemático. 

O Dr.Geo  é um sofware livre para ensino de
geometria. Explora propriedades de figuras
geométricas.e permite ao professor criar atividades
interativas para os estudantes.

Link: http://www.drgeo.eu/home

O TANGRAM, possibilita a construção figuras a partir das sete
peças do Tangram. As peças podem ser movidas, rotacionadas,
giradas, etc.

Link:
http://www2.mat.ufrgs.br/edumatec/softwares/soft_recreativos.php

http://www.drgeo.eu/home
http://www.drgeo.eu/home
http://www2.mat.ufrgs.br/edumatec/softwares/soft_recreativos.php


O Clube de Matemática da OBMEP: Projeto concebido para
disponibilizar problemas interessantes de Matemática, além de
oferecer ambientes interativos nos quais é possível desenvolver,
pesquisar e criar atividades matemáticas de forma ampla e
divertida. Há diversas atividades como gincanas, discussão de
filmes, resolução de problemas, jogos; além de filmagens e
atividades que utilizam programas de geometria dinâmica. Conta
também com diversas salas: Atividades, Estudos, Problemas,
Leitura, além de Biblioteca, Ludoteca e Videoteca. São vários
recursos para serem usados por professores e estudantes desde
o 6º ano do Ensino Fundamental até o 3º ano do Ensino Médio.

Para facilitar o acesso ao conteúdo de matemática, foi criado
o Portal da Matemática da OBMEP (Olimpíadas Brasileiras
de Matemática das Escolas Públicas). Nele há,
gratuitamente, videoaulas, apostilas teóricas, cadernos de
exercícios, problemas resolvidos, aplicativos e testes que
cobrem todo o currículo de matemática do 6º ano do Ensino
Fundamental ao 3º série do Ensino Médio, além de tópicos
adicionais para complementar e aprofundar o aprendizado.
Ao final de cada aula ou módulo, é possível avaliar os
conhecimentos adquiridos através de testes oferecidos pelo
Portal. Com a criação de um perfil de orientador, os
professores podem ainda utilizar recursos oferecidos para
formar turmas, trocar mensagens e acompanhar a evolução
de seus alunos.

Para mais referências de sofwares livres de matemática acesse:
http://www2.mat.ufrgs.br/edumatec/softwares/soft_recreativos.php ou
https://educador.brasilescola.uol.com.br/estrategias-ensino/softwares-
matematicos.htm

Link: https://portaldaobmep.impa.br/index.php/site/index?a=1

Link: http://clubes.obmep.org.br/blog/

http://www2.mat.ufrgs.br/edumatec/softwares/soft_recreativos.php
https://educador.brasilescola.uol.com.br/estrategias-ensino/softwares-matematicos.htm
https://portaldaobmep.impa.br/index.php/site/index?a=1
http://clubes.obmep.org.br/blog/


Link: https://www.youtube.com/channel/UCIEUKk-z-LHAZXca_KcC1EA

A colega de secretaria, professora Daniela Souza Lima, professora de
matemática e mestre em Educação Matemática, criou um canal no YouTube no
qual disponibiliza vídeos nos quais trata de conceitos matemáticos de maneira
lúdica e divertida, utilizando animações e materiais que auxiliam na construção
de conceitos. 

Link do vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=5CZeFAmz5Y4

Link do vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=RW-gldw_OnE

https://www.youtube.com/channel/UCIEUKk-z-LHAZXca_KcC1EA
https://www.youtube.com/watch?v=5CZeFAmz5Y4
https://www.youtube.com/watch?v=RW-gldw_OnE


Segundo a Wikipédia "Duolingo é uma plataforma de ensino de
idiomas que compreende um site, aplicativos para diversas
plataformas e também um exame de proficiência digital. O
Duolingo está disponível na Web,  iOS,  Android,  Windows
Phone e Linux." (Fonte:    https://pt.wikipedia.org/wiki/Duolingo).
Assim como outos apps de proposta análoga, possibilita a
aprendizagem autônoma de vocabulário e estruturas de línguas
estrangeiras.

O Projeto Globalizando foi criado por jovens
bilíngues e poliglotas, para oportunizar o ensino 
 de língua estrangeira a jovens brasileiros de 14 a
21 anos. O projeto se baseia em quatro pontos
principais na aprendizagem de um idioma: falar,
ouvir, escrever e ler.

LÍNGUA ESTRANGEIRA

Link: https://pt.duolingo.com/

Informações:
https://www.instagram.com/projetoglobalizando/?hl=pt-br

Link de inscrição: https://linktr.ee/projeto_globalizando

https://pt.wikipedia.org/wiki/Duolingo
https://pt.duolingo.com/
https://www.instagram.com/projetoglobalizando/?hl=pt-br
https://linktr.ee/projeto_globalizando


Segundo a Wikipédia "O  British Council  (lit.  Conselho
Britânico) é uma instituição pública do  Reino Unido, um
instituto cultural cuja missão é difundir o conhecimento
da  língua inglesa  e sua  cultura  mediante a formação e
outras atividades educativas." (Fonte:
https://pt.wikipedia.org/wiki/British_Council)

A Plataforma Open Learning Initiative de
aprendizagem dá a possibilidade de cursos de escolha
livre para estudantes e cursos mediados pelo
professor. Dentre os cursos disponíveis estão alguns
de língua estrangeira.

A Open Culture é uma plataforma livre que dá suporte
ao ensino de língua estrangeira. Dispõe de acesso
gratuito à filmes, podcasts, e-books, dentre outros
recursos.

O Bitesize é um recurso on-line gratuito, desenvolvido
pela  BBC que dispõe de uma página pensada para
auxiliar a aprendizagem de língua inglesa na escola.

Link: https://www.bbc.co.uk/bitesize

Link: https://www.britishcouncil.org/school-resources/find

Link: http://www.openculture.com/

Link: https://oli.cmu.edu/

https://pt.wikipedia.org/wiki/British_Council
https://www.bbc.co.uk/bitesize
https://www.britishcouncil.org/school-resources/find
http://www.openculture.com/
https://www.bbc.co.uk/bitesize
https://oli.cmu.edu/


A My Language Eschange é uma comunidade de troca de
idiomas on-line que permite a interação com falantes
nativos de outros idiomas, além da possibilidade de acesso
a grande variedade de recursos didáticos de aprendizagem
de língua estrangeira.
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O Forvo é, basicamente, um guia de pronúncia de diversos
idiomas.

Link: https://www.mylanguageexchange.com/

Link: https://pt.forvo.com/

Link:
https://sites.google.com/thomas.org.br/thomasopenresources/covid
-19-for-education?authuser=0

Vale a pena dar uma olhada na página COVID-19 for
Educacion da Casa Thomas Jefferson. A disponibiliza
textos e vídeos sobre a pandemia do COVID-19 em
língua inglesa.

https://www.mylanguageexchange.com/
https://pt.forvo.com/
https://sites.google.com/thomas.org.br/thomasopenresources/covid-19-for-education?authuser=0


50 ferramentas digitais gratuitas para o ensino de inglês.

Para conhecer mais ferramentas e a melhor maneira de utilização
acesse: 

Link:
https://novaescola.org.br/conteudo/3366/blog-
tecnologia-aplicativos-ferramentas-digitais-
ensino-lingua-estrangeira#

Link:
https://novaescola.org.br/conteudo/2470/com
o-utilizar-ferramentas-digitais-para-ensinar-
linguas-estrangeiras

Link: https://parabolablog.com.br/index.php/blogs/50-ferramentas-
digitais-gratuitas-para-o-ensino-de-ingles

https://novaescola.org.br/conteudo/3366/blog-tecnologia-aplicativos-ferramentas-digitais-ensino-lingua-estrangeira
https://novaescola.org.br/conteudo/2470/como-utilizar-ferramentas-digitais-para-ensinar-linguas-estrangeiras
https://parabolablog.com.br/index.php/blogs/50-ferramentas-digitais-gratuitas-para-o-ensino-de-ingles


O aplicativo GeoGuessr verifica a aprendizagem de
conceitos básicos de Geografia. Possui ainda estratégias de
gamificação para a aprendizagem.

Já tão conhecido e difundido, o Google Earth não deixa de ser
um recurso interessante para que os usuários visualizem a forma
semelhante a uma esfera do planeta Terra; além de outras
tantas possibilidades de exploração.

Indicamos  a leitura do trabalho do qual participou o
colega da rede Hugo de Carvalho Sobrinho sobre o uso
de aplicativos para o ensino de Geografia. O artigo se
intitula: A UTILIZAÇÃO DE APLICATIVOS DE CELULARES
NO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM EM
GEOGRAFIA.

Link:
http://www.revistaquerubim.uff.br/images/arquivos/zzquerubim_coletne
a_hugo_sec_esp.pdf

Link: https://www.google.com.br/intl/pt-BR/earth/

GEOGRAFIA

Link: https://www.geoguessr.com/

http://www.revistaquerubim.uff.br/images/arquivos/zzquerubim_coletnea_hugo_sec_esp.pdf
https://www.google.com.br/intl/pt-BR/earth/
https://www.geoguessr.com/


A página Geografia 7 se descreve da seguinte forma: "Este é
um projecto individual de apoio à disciplina de Geografia no 3º
ciclo do Ensino Básico, com especial destaque para o 7º ano
de escolaridade. O responsável é um professor da disciplina.
Aqui podem ser consultados os conteúdos abordados nas
aulas e outras curiosidades geográficas." (Fonte:
http://www.geografia7.com/sobre-noacutes.html)

A plataforma Seterra dispõe de acesso gratuito a jogos
sobre os países, estados e capitais de todo o mundo.

A plataforma Big History Project dispõe de conteúdos acerca da
história de formação do cosmos e do planeta Terra.

Link: https://online.seterra.com/pt

Link: http://www.geografia7.com/sobre-noacutes.html

Link: https://www.bighistoryproject.com/chapters/1#intro

http://www.geografia7.com/sobre-noacutes.html
https://online.seterra.com/pt
http://www.geografia7.com/sobre-noacutes.html
https://www.bighistoryproject.com/chapters/1#intro


O Manual do Mundo é um canal no YouTube. Contém materiais e
vídeos que podem ser selecionados como recurso para despertar
interesse ou envolver os estudantes na aprendizagem de conceitos
de ciências da natureza.

CIÊNCIAS DA NATUREZA

O Instituto Reúna desenvolveu mapas de foco com sobre as
habilidades da Base Nacional Comum Curricular, dentre os materiais
estão variados mapas de foco de Ciências da Natureza.

Link: https://institutoreuna.org.br/projeto/mapas-de-foco-bncc/

Link: https://www.youtube.com/user/iberethenorio

Link: https://planetabiologia.com/

Na página Planeta Biologia estão disponíveis aulas, vídeos,
conteúdos sobre saúde, anatomia, mundo animal, dentre outros.

A página Educação Pública  publicou a matéria Docência em
Biologia com as ferramentas de autoria na internet. Vale a
pena conferir.

Link: https://educacaopublica.cecierj.edu.br/artigos/19/20/docencia-em-
biologia-com-as-ferramentas-de-autoria-na-internet

https://institutoreuna.org.br/projeto/mapas-de-foco-bncc/
https://www.youtube.com/user/iberethenorio
https://planetabiologia.com/
https://educacaopublica.cecierj.edu.br/artigos/19/20/docencia-em-biologia-com-as-ferramentas-de-autoria-na-internet


Após realização de cadastro, a página do Impulsiona oferece
PDFs com uma variadas gama de sugestões e de como
trabalhar a Educação Física em aulas on-line bem como uma
vasta série de outros conteúdos direcionados.

EDUCAÇÃO FÍSICA

O portal Portas Abertas para a inclusão oferece um curso
gratuito para professores sobre educação física inclusiva.

Link: https://www.portasabertasparainclusao.org/

Link: https://impulsiona.org.br/exercicio-em-casa/

https://www.portasabertasparainclusao.org/
https://impulsiona.org.br/exercicio-em-casa/


De acordo com a Wikipédia "é um  site  mantido pelo  Google  em
colaboração com  museus  espalhados por diversos países.
Utilizando tecnologia do Street View, o site oferece visitas virtuais
gratuitas a algumas das maiores galerias de arte do mundo. Ao
"transitar" pelas galerias, é possível também visualizar imagens
em alta resolução de obras selecionadas de cada museu" (Fonte:
https://pt.wikipedia.org/wiki/Google_Arts_%26_Culture)

Link: https://artsandculture.google.com/

ARTE

A plataforma É Tudo Verdade do estado e município de São Paulo está
realizando um festival internacional de documentários com etapa digital que
vale conferir.

Link: http://etudoverdade.com.br/br/home/

https://pt.wikipedia.org/wiki/Google_Arts_%26_Culture
https://artsandculture.google.com/
http://etudoverdade.com.br/br/home/


A Biblioteca Digital Mundial disponibiliza textos e
documentos de diversos períodos históricos com
acesso livre e gratuito.

Link: https://www.wdl.org/es/

HISTÓRIA

https://www.wdl.org/es/


Dois colegas, professores da secretaria,  criaram canais próprios no
YouTube com conteúdos de História. Vale a pena acessar para indicar aos
estudantes e para inspirar-se a produzir os próprios. O Foca na História é
um canal com mais de 500 mil inscritos que produz vídeos sobre História
Antiga e mitologia, O História Rápida aborda diferentes períodos
históricos e produz vídeos com aulas jogo e utiliza o jogo Minecraft para
ilustrar os vídeos, o que os torna atraentes ao público adolescente.

Link: https://www.youtube.com/channel/UCwFX3XMvcmc2xotM-IJXS0Q

Foca na História

Link: https://www.youtube.com/c/FocanaHist%C3%B3ria/about

História Rápida

https://www.youtube.com/channel/UCwFX3XMvcmc2xotM-IJXS0Q
https://www.youtube.com/c/FocanaHist%C3%B3ria/about


A StoryboardThat é uma plataforma
on-line de criação de histórias em
quadrinhos.

Link: https://www.storyboardthat.com/pt

LÍNGUA PORTUGUESA

Para mais dicas sobre a criação de histórias em quadrinhos: 20
ferramentas digitais para criar histórias em quadrinhos com os
alunos

Link: https://mundonativodigital.com/2016/08/26/20-ferramentas-
digitais-para-criar-historias-em-quadrinhos-com-os-alunos/

https://www.storyboardthat.com/pt
https://mundonativodigital.com/2016/08/26/20-ferramentas-digitais-para-criar-historias-em-quadrinhos-com-os-alunos/


A Biblioteca Nacional Digital  disponibiliza um grande acervo de
obras literárias juvenis na página Brasiliana de literatura infantil e
juvenil. O acesso público e gratuito.

Link: http://blij.bn.gov.br/

A WikiJornal é uma plataforma on-line

para a produção e leitura gratuita de
jornais. Pode ser utilizada pela escola,
professor ou turma.

Link: http://www.wikijornal.com/

http://blij.bn.gov.br/
http://www.wikijornal.com/


Dez recomendações sobre Ensino a Distância da UNESCO

Link: https://spark.adobe.com/page/bMzEiZWdIogab/

PARA SABER MAIS11

Link: https://www.sinalaberto.pt/os-equivocos-da-educacao-a-distancia/

Os Equívocos da Educação à Distância

Metodologia STEAM: você sabe o que é e qual seu objetivo?

Link: https://fuzzymakers.com/metodologia-steam/

200 ferramentas digitais para educação

Link: https://linhadeleitura.wordpress.com/ferramentas-digitais-para-educacao/?
fbclid=IwAR2oPwQgHOlyE15rNhO4mh2RFqLoFFtvJxbhJ_AYuolXAfOOK6Jh5PxB6_o

Ferramentas digitais simples para desenvolver competências específicas de
Ciências da Natureza

Link: https://www.geekie.com.br/blog/ferramentas-digitais-ciencias-
bncc/

https://spark.adobe.com/page/bMzEiZWdIogab/
https://www.sinalaberto.pt/os-equivocos-da-educacao-a-distancia/
https://fuzzymakers.com/metodologia-steam/
https://linhadeleitura.wordpress.com/ferramentas-digitais-para-educacao/?fbclid=IwAR2oPwQgHOlyE15rNhO4mh2RFqLoFFtvJxbhJ_AYuolXAfOOK6Jh5PxB6_o
https://www.geekie.com.br/blog/ferramentas-digitais-ciencias-bncc/


As ferramentas digitais mais populares em sala de aula

Link: http://materiais.geekie.com.br/8-ferramentas-digitais-mais-
populares-sala-de-aula

Sugestões pragmáticas para passagem de contingência do ensino presencial para
online

Link: https://andabata.blogspot.com/2020/03/socorro-covid-19-fechou-
universidade.html?m=1

Tutoriais de ferramentas educativas

Link: https://padlet.com/ladonordeste/tutoriais

As 10 ferramentas online que todos os professores deveriam conhecer

Link: https://silabe.com.br/blog/10-ferramentas-online-para-facilitar-
vida-dos-professores/

Link: https://www.youtube.com/channel/UCRVzEriB1B2JKGpsLpL-uNg

http://materiais.geekie.com.br/8-ferramentas-digitais-mais-populares-sala-de-aula
https://andabata.blogspot.com/2020/03/socorro-covid-19-fechou-universidade.html?m=1
https://padlet.com/ladonordeste/tutoriais
https://silabe.com.br/blog/10-ferramentas-online-para-facilitar-vida-dos-professores/
https://www.youtube.com/channel/UCRVzEriB1B2JKGpsLpL-uNg


PLANO DE AÇÃO DE ACOLHIMENTO DOS SERVIÇOS DE APOIO PEDAGÓGICO À
COMUNIDADE ESCOLAR NO CONTEXTO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NÃO
PRESENCIAIS (Processo SEI 00080-00091867/2020-20, Circular Nº 141 de 01
de junho, 2020)

CARTILHA: ORIENTAÇÕES PARA ACOLHIMENTO PARA ACOLHIMENTO DE
SERVIDORES NA VOLTA AO TRABALHO EM TEMPOS DE COVID-19 

Link: http://www.educacao.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2020/05/cartilha-
orienta%c3%a7%c3%b5es-para-acolhimento-de-servidores-na-volta-ao-
trabalho-em-tempos-de-pandemia-da-covid-19.pdf

DOCUMENTOS NORTEADORES
PUBLICADOS PELA SEDF12

CARTILHA: ORIENTAÇÕES DE CUIDADO E AUTOCUIDADO COM A SAÚDE FÍSICA
E MENTAL EM TEMPOS DE PANDEMIA DA COVID-19 

Link: http://www.educacao.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2020/05/cartilha-
orienta%C3%A7%C3%B5es-de-cuidado-e-autocuidado-com-a-sa%C3%BAde-
f%C3%ADsica-e-mental-em-tempos-de-pandemia-da-covid-19.pdf

GUIA PARA ACOLHIMENTO À COMUNIDADE ESCOLAR NO CONTEXTO DE
ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NÃO PRESENCIAIS

Link: http://www.educacao.df.gov.br/wp-
conteudo/uploads/2018/01/recomendacao_guia_acolhimento_comunidade_e
scolar.pdf

http://www.educacao.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2020/05/cartilha-orienta%c3%a7%c3%b5es-para-acolhimento-de-servidores-na-volta-ao-trabalho-em-tempos-de-pandemia-da-covid-19.pdf
http://www.educacao.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2020/05/cartilha-orienta%C3%A7%C3%B5es-de-cuidado-e-autocuidado-com-a-sa%C3%BAde-f%C3%ADsica-e-mental-em-tempos-de-pandemia-da-covid-19.pdf
http://www.educacao.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2018/01/recomendacao_guia_acolhimento_comunidade_escolar.pdf


Link:
https://cdn.sinprodf.org.br/portal/uploads/2020/07/10222558/Orienta%C3%A
7%C3%B5es-%C3%A0-rede-p%C3%BAblica-de-ensino-para-o-registro-das-
atividades-pedag%C3%B3gicas-n%C3%A3o-presenciais_VF.pdf

PLANOS DE AULA ELABORADOS PELA DIRETORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL
(Processo SEI: 00080-00091300/2020-53)

ORIENTAÇÕES À REDE PÚBLICA DE ENSINO PARA O REGISTRO DAS
ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NÃO PRESENCIAIS 

https://cdn.sinprodf.org.br/portal/uploads/2020/07/10222558/Orienta%C3%A7%C3%B5es-%C3%A0-rede-p%C3%BAblica-de-ensino-para-o-registro-das-atividades-pedag%C3%B3gicas-n%C3%A3o-presenciais_VF.pdf


Todas as imagens que constam deste catálogo possuem direitos autorais e
pertencem às empresas citadas. Podem ser encontradas nos endereços
que constam dos links apresentados.

1.
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2. Parte das plataformas, sites, canais, softwares, aplicativos, extensões e
sistemas operacionais citados  neste material são públicos, outros são
proprietários e privados com direitos reservados de uso, podendo dispor de
acesso e utilização gratuitos ou pagos. Ferramentas, recursos e materiais
privados estão devidamente especificados são apresentados como sugestão.


