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PREFÁCIO 

 
Inicio destacando a importância deste livro no momento em que nos encon- 

tramos. Não que devamos menosprezar o seu grande valor em outros períodos, mas é 
que em tempos de distanciamento físico, em que tivemos que adotar a modalidade 
remota de ensino compulsoriamente, disponibilizar recursos que facilitem o trabalho 
dos professores é essencial. 

Há uns dias, vi um meme em que comparavam o posicionamento em relação ao 
uso do celular na educação no ano passado e agora neste momento de distanciamento 
físico. Dizia o seguinte: 

2019 – PROIBIDO USAR CELULAR NA ESCOLA. 
2020 – PROIBIDO VIR PARA A ESCOLA. USE O CELULAR. 
Ao ler essas frases me lembrei de uma outra de Paulo Freire que cito com 

frequência: 
 

Divinizar ou diabolizar a tecnologia ou a ciência é uma forma alta- 
mente negativa e perigosa de pensar errado. De testemunhar aos 
alunos, às vezes com ares de quem possui a verdade, um rotundo de- 
sacerto. Pensar certo, pelo contrário, demanda profundidade e não 
superficialidade na compreensão e interpretação dos fatos...Pensar 
certo é fazer certo. (FREIRE, 1998, p. 37-38) 

 
A tecnologia não é boa ou ruim, mas sim o uso que se faz dela é que vai impor- 

tar. O homem está por trás das tecnologias, da sua invenção, sua alimentação com 
dados, seu emprego, incluindo o nível de controle e até a escolha de quando desligar. 
Então, por que será que o ser humano tem tanta dificuldade em lidar com as tecnolo- 
gias que nós mesmos inventamos? 

O que mais escuto de meus colegas neste momento é “não sei usar tecnologias 
digitais” ou pedem para que eu explique em poucas palavras, ou de forma simples, como 
eles podem usar um certo ambiente virtual de aprendizagem ou um certo aplica- tivo. O 
interessante detalhe é que esses colegas enviam essas mensagens usando e- mails ou 
WhatsApp, ou postam comentários no Facebook. Logo, eles sabem usar tec- nologias 
digitais, o que eles talvez não saibam é como usar essas mesmas tecnologias no processo 
de ensino-aprendizagem. 

O momento atual não só criou problemas de saúde, mas também intensificou ou 
simplesmente expôs, problemas sociais graves que já ocorriam, mas que nem sem- pre 
eram notados ou considerados. Um deles é a exclusão digital pelas camadas mais pobres 
e outro é o baixo nível de letramento digital de muitos colegas professores. 

Há muitos anos que escrevo sobre o que chamo de processo de consciência 
tecnológica. Geralmente, utilizo o esquema abaixo (Fig.1) 
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Figura 1 - Processo de Conscientização Tecnológica 

 
Fonte: Cardoso (2013,2015) 

 
Nele represento a ideia de que não basta o acesso às tecnologias, precisamos 

saber usá-las. No entanto, não basta saber usá-las, mas utilizá-las para criar possibili- 
dades para a produção ou construção de conhecimento. Não qualquer tipo de conhe- 
cimento, mas conhecimento criativo e crítico. 

É verdade que vivemos no que Santos (2011, 2014) intitula “cibercultura”, ou 
seja, aqueles que têm acesso às tecnologias, e até mesmo aqueles que têm acesso 
restrito, vivem em uma cultura digital onde as tecnologias digitais são partes de nossas 
vidas. 

Edméa Santos define a cibercultura como “a cultura contemporânea mediada 
por tecnologias digitais em rede no ciberespaço e nas cidades.” A tecnologia passa a 
fazer parte de nossas vidas de diferentes formas. O celular não é mais somente um 
artefato utilizado para a comunicação, mas sim se tornou quase como extensão de 
nossos corpos. Mudamos as nossas formas de nos relacionar por conta desta nova 
cultura. Até para receber as ajudas governamentais, é preciso acesso à tecnologia. Ou 
seja, mesmo os excluídos digitais, dependem dessas tecnologias para sobreviver. 

Cheguei a escrever muito sobre geração conectada (CARDOSO, 2013, 2015), mas 
sempre deixando claro que em relação ao uso de tecnologias na educação não era uma 
questão de idade. Em outras palavras, mesmo os professores das novas gerações não 
estavam necessariamente preparados para usar as tecnologias digitais, tão famili- ares 
a eles, em contextos educacionais. 

Considero que “O simples uso de novas tecnologias não garante aprendizagem ou 
autonomia. Entretanto, os recursos tecnológicos, quando bem empregados, podem se 
tornar ferramentas muito úteis no contexto educacional.” (CARDOSO, 2010). Estou cada 
vez mais ciente que esse bom emprego está associado não só ao saber usar esses 
recursos multimodais, mas fazê-lo reconhecendo o outro “multi-” dos multiletramen- 
tos, apresentado por Kalantzis et al. (2016, p.2) como a “multicontextualidade”, procu- 
rando levar em consideração o contexto educacional, a comunidade em que o proces- 
so educacional ocorre, as relações interpessoais estabelecidas neste contexto, chegan- 
do a identidade e outras questões do sujeito. 

Nesse sentido, gostaria de então enaltecer a proposta do presente livro. Aqui, 
são apresentados diferentes aplicativos e ambientes de aprendizagem para contribuí- 
rem no desenvolvimento de aulas remotas ou não. Alguns servem para a preparação das 
aulas, como os criadores de textos de diversos gêneros, bancos de imagens, edito- res 
de vídeos, conversores de fotos e textos, geradores e leitores de QR, etc. Outros focam 
em possíveis ambientes de aprendizagem ou de postagem de atividades desen- volvidas 
pelos alunos, como o as plataformas apresentadas (Edmodo e Google Classro- om) e os 
criadores de sites e blogs. Além de todos esses recursos e muitos outros apre- sentados, 
há também aqueles que nos ajudam na elaboração e correção de processos 
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avaliativos. Entretanto, há uma preocupação de apresentar também sugestões de ati- 
vidades, levando em consideração o desenvolvimento de um trabalho colaborativo e 
criativo com alunos e professores. 

Provavelmente, os docentes vão apreciar a maneira como o livro está organiza- 
do, pois se assemelha muito a um manual: prático, direto e útil. A proposta do livro 
não é somente de descrever cada aplicativo. Os capítulos são apresentados como fun- 
ções, ou seja, como os aplicativos podem ser usados. Para cada aplicativo, além da 
descrição é apresentada uma avaliação técnica bem precisa. Essas duas funcionalida- 
des já se bastariam para justificar a publicação do livro, mas, para nós educadores, a 
terceira parte é ainda muito importante, pois são apresentadas sugestões de ativida- 
des. A ideia é que os professores utilizem essas sugestões como base para criarem as 
suas próprias. Em outras palavras, podem utilizar ou adaptar as propostas, mas sempre 
pensando de forma criativa e crítica, considerando a sua realidade. Não usando so- 
mente por usar, mas pensando no como.   Além disso, embora tenha sido elaborado por 
professoras de línguas, o livro pode ser útil para educadores de diferentes contex- tos 
educacionais. 

Em suma, parabenizo às autoras pelo importante trabalho e espero que os co- 
legas leitores disfrutem deste livro que pode nos ajudar muito no desenvolvimento de 
atividades de aprendizagem não só neste momento de ensino remoto, mas no futuro, 
em processos educacionais a distância ou presenciais. 

 
Boa leitura e boas ideias!!! 

 

Janaina da Silva Cardoso (agosto de 2020) 
Professora associada e Diretora do Instituto de Letras da UERJ 
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APRESENTAÇÃO 
 

Greice Castela   Torrentes 

Cristina Vergnano-Junger 
 
 

Este e-book é fruto do estágio de pós-doutorado em Letras, desenvolvido pela 
Profª Drª Greice Castela Torrentes, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), 
sob tutela da Profª Drª Cristina Vergnano-Junger. Foi realizado com apoio da Fundação 
Araucária/SETI, por meio de bolsa de pós-doutorado1 e do financiamento de projeto de 
pesquisa básica e aplicada2. 

A pesquisa voltava-se para aplicativos (App) que permitem a elaboração de ob- 
jetos digitais de ensino e aprendizagem (ODEA)3 para o ensino e a aprendizagem de 
espanhol como língua estrangeira (E/LE). No entanto, percebemos que todos os pro- 
gramas podem ser utilizados por professores de qualquer língua, seja materna ou es- 
trangeira, e inclusive por professores de outras áreas. 

Sabemos que a Internet é uma fonte de materiais para os docentes devido ao seu 
baixo custo, diversidade de textos, atividades e materiais de apoio para as aulas 
presenciais e atividades extraclasse, e facilidade de acesso. Atualmente, cada vez mais 
colégios possuem laboratórios de informática e vem aumentando a utilização de Inter- 
net, computadores e smartphones no espaço escolar4. Além disso, existe uma quanti- 
dade muito grande de aplicativos que podem ser utilizados em computadores, note- 
books, tablets e smartphones, mas falta descrição desses programas que contribua para 
que os docentes saibam que estes existem e localizem o que pode servir para suas aulas. 
Os professores, segundo nossa experiência como formadoras, muitas vezes, 
desconhecem a existência e o funcionamento de vários aplicativos que podem ser uti- 
lizados nas aulas e, quando os conhecem, sentem falta de sugestões de atividades para 
que possam incorporá-los em suas aulas, já que nem sempre estes são voltados para o 
ensino. 

Os ODEAs elaborados por meio de aplicativos são possibilidades atraentes para 
as aulas de línguas, devido ao baixo custo, à diversidade e à atualidade oferecida pela 
Web. “Entendemos por ODEA qualquer material ou recurso digital que seja criado 
e/ou utilizado com fins educacionais para contribuir para aprendizagem de algo e que 
possa ser compartilhado, via Internet, e (re)utilizado por várias pessoas em diferentes 
lugares e contextos” (CASTELA, 2019, p. 4478). Conforme Leffa, este5 pode ser “qual- 
quer arquivo digital (texto, imagem ou vídeo), desde que usado para facilitar e promover 
a aprendizagem” (LEFFA, 2006, p. 20). Também pode permitir a junção de diferentes 
linguagens e conteúdos multimodais, a partir da inserção de links e hiper- 

 
1 Projeto “Programas e aplicativos para criação de Objetos Digitais de Ensino-Aprendizagem: do mapeamento do que 
existe a possibilidades pedagógicas em aulas de Espanhol como Língua Estrangeira” 
2 Projeto “Descrição e elaboração de Objetos Digitais de Ensino–Aprendizagem de Espanhol”. 
3 Também denominado de Objeto de Aprendizagem (OA), Objetos Digitais de Aprendizagem (ODA), Recursos Edu- 
cacionais Abertos (REA), Objeto Virtual de Aprendizagem (OVA), Objeto Educacional (OE), Recursos de Aprendiza- 
gem (RA), Materiais de Aprendizagem On-line (MAO) e Objeto de Conhecimento (OC). 
4 Destacamos a conjuntura excepcional que tem sido observada durante a quarentena da Covid-19 (primeiro semes- 
tre de 2020), que exemplifica o potencial da Internet na educação: muitas escolas optaram por atividades a distân- 
cia e, nesses casos, ferramentas e materiais disponíveis na rede tornaram-se imprescindíveis ao trabalho escolar. 
Embora se trate de um caso particular e bem pontual, serve para ilustrar como a tecnologia pode, se bem aplicada, 
servir a propósitos educacionais de forma eficiente. Mas, também, evidencia a necessidade de saber utilizá-la para 
alcançar os objetivos satisfatoriamente. 
5   Leffa utiliza o termo Objeto de Aprendizagem. 
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links, com “organização dos fluxos informacionais em arquiteturas hipertextuais” 

(MOTTER, 2013, p. 145). 
Os ODEAs despertam interesse e motivação em estudantes das mais diversas 

faixas etárias. Muitas vezes, no entanto, os docentes não utilizam aplicativos nas aulas 
porque é difícil localizar e selecionar o que há de útil em cada um e encontrar algum 
tutorial que auxilie a aprender como utilizá-los. Há várias pesquisas no campo da edu- 
cação a distância (EAD), mas faltam estudos sobre Apps que podem ser usados nas 
disciplinas de línguas, como o espanhol como língua estrangeira, seja na formação ini- 
cial do professor ou nas aulas da Educação Básica. 

A utilização, na Educação, de aplicativos disponíveis na Internet, seja para com- 
putador ou para smartphones, é um fato relativamente recente e que exige reflexões 
tanto sobre suas possíveis contribuições como sobre as maneiras de implementá-los nas 
aulas. Além disso, corroboramos a afirmação de Rojo (2017) de que “É urgente enfocar 
os multiletramentos6 e os novos letramentos7 que circulam na vida contempo- rânea de 
nossos alunos” (ROJO, 2017, p. 4). Entendemos que uma maneira de abordar isso é por 
meio do uso de aplicativos nas aulas. 

Diante de todo o exposto, realizamos um levantamento de aplicativos capazes 
de elaborar ODEAs para o ensino de línguas, os agrupamos em categorias gerais, des- 
crevemos o que há em cada programa e elaboramos algumas sugestões de atividades 
para cada um deles. As indagações que impulsionaram a investigação foram: Quais 
programas, disponíveis online, para utilização em computadores ou tablets, e quais 
aplicativos para smartphone permitem a elaboração de ODEAs para o ensino e a 
aprendizagem de línguas? Que possibilidades pedagógicas estes podem oferecer aos 
docentes de línguas? Diante do volume de aplicativos encontrados, detemo-nos em 
analisar e refletir sobre alguns que nos pareceram mais úteis para os docentes. Dessa 
maneira, colaboramos para divulgação da existência desses programas, de para que 
podem ser utilizados e para apresentar algumas sugestões de atividades. Não como 
receitas a serem seguidas, mas como algumas possibilidades pedagógicas para que os 
docentes tenham um ponto de partida para perceber o potencial destes aplicativos. 

Elaboramos três tipos de quadros. Primeiro, os quadros gerais, com breve des- 
crição de que tipo de programas se enquadram na mesma categorização dos destaca- 
dos neste trabalho e possibilidades pedagógicas para os ODEAs que podem ser criados 
por meio deles. Em segundo, quadros específicos, nos quais descrevemos mais deta- 
lhadamente cada um destes aplicativos, e, por fim, quadros de sugestões de atividades 
para os programas descritos nos quadros específicos. Elencamos 25 categorias gerais 
(identificadas pela cor azul nos quadros), 33 aplicativos (identificados pela cor verde nos 
quadros) e elaboramos sugestões de atividades para os aplicativos analisados (quadros 
laranjas). 

 
 

6 “Multiletramentos são as práticas de trato com os textos multimodais ou multissemióticos contemporâneos 
majoritariamente digitais, mas também impressos –, que incluem procedimentos (como gestos para ler, por 
exemplo) e capacidades de leitura e produção que vão muito além da compreensão e produção de textos escri- 
tos, pois incorporam a leitura e (re)produção de imagens e fotos, diagramas, gráficos e infográficos, vídeos,  
áudio etc.” Nota de rodapé presente na citação da autora. 
7 Novos letramentos, ou letramentos digitais, são um subconjunto dos multiletramentos, definido, segundo 
Lankshear e Knobel (2007), pela “nova” tecnologia (digital) adotada, mas não principalmente. O que define fun- 
damentalmente os novos letramentos, segundo os autores, é um novo “ethos”, isto é uma nova maneira de ver 
e de ser no mundo contemporâneo, que prioriza a interatividade, a colaboração e a (re)distribuição do  
conhecimento, ao invés da hierarquia, da autoria e da posse controlada e vigiada do conhecimento por diver - 
sas agências, como a escola, as editoras e a universidade.” Nota de rodapé presente na citação da autora. 
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Esta pesquisa ancora-se na perspectiva da Linguística Aplicada. Consiste em uma 
pesquisa qualitativa, com método de investigação tanto bibliográfico como explo- 
ratório. O corpus da pesquisa consistiu tanto de trabalhos de pesquisa sobre progra- mas 
no ensino e aprendizagem de línguas, como nos aplicativos, que permitem a ela- 
boração de ODEAs, e que foram identificados e analisados no mapeamento realizado. 
Ressaltamos a relevância da catalogação e exemplificação didático-pedagógica destes 
recursos, pois estas permitem aos docentes conhecer e compreender esses programas 
e suas potencialidades para o ensino. 

Sabemos que o uso das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação 
(TDICs) por si só não modifica o cenário educativo para melhor. Faz-se necessário sa- ber 
utilizá-las pedagogicamente para alcançar os objetivos propostos para as aulas. Diante 
disso, com as descrições e sugestões didático-pedagógicas que elaboramos, almejamos 
cooperar para que professores, não somente de espanhol como língua es- trangeira, 
mas também de língua materna e de outras línguas estrangeiras, conheçam esses 
programas e suas potencialidades para o ensino. Além disso, esperamos diminuir a 
resistência ao uso pedagógico das TDICs, motivando-os a experimentar os programas 
apresentados para criação de ODEAs em suas aulas. 

Socializamos os resultados das descrições e reflexões realizadas sobre os aplica- 
tivos, por meio deste e-book, que poderá ser consultado, pela Internet, gratuitamente, 
pelos docentes. Esperamos, desta maneira, contribuir para que os professores conhe- 
çam os programas e suas potencialidades, aprendam a manuseá-los por meio dos tu- 
toriais elencados e passem a inseri-los em suas aulas, de modo a torná-las cada vez mais 
atrativas e aproveitando o que estes têm a oferecer de melhor para motivação, lúdico, 
interação e colaboração. 
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gua Inglesa. 2013. Tese (Doutorado em Engenharia e Gestão do Conhecimento)- Pro- 
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Voltar 

http://lattes.cnpq.br/8222797033532931
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1. CRIADOR DE TEXTOS DE DIVERSOS GÊNEROS 
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Tipo: 

CRIADOR DE TEXTOS DE DIVERSOS GÊNEROS 

 

Breve descrição: 

 

Programa que permite criar textos a partir de vários de- 
signs/ formatos e imagens disponíveis. 

 

Apps: 

 

Canva. 

 
 

 
Possibilidades 
pedagógicas: 

 

Produção textual, pelos alunos, de textos de diversos 
gêneros (como infográfico, panfleto, cartaz, cartão de 
aniversário, cartão de visita, entre outros). 

 

Socialização dos textos criados, em redes sociais, a fim de 
serem lidos e comentados. 

 

Elaboração de encartes, pelos professores, a fim de 
apresentar vocabulários de maneira contextualizada aos 
alunos. 

 

Adequado para: 
( x ) ensino fundamental I.  ( x ) ensino fundamental II. 
( x ) ensino médio. ( x ) ensino superior. 
( x ) professores. 

 

Observação: 
Devido à variedade de designs/ modelos de gêneros, 
possibilita a produção de textos verbais e verbo-visuais de 
forma fácil e rápida. 

 

Figura 1: Convite elaborado no Canva8 

 

Voltar 
 
 
 

8 Fonte: Elaborado pelas autoras. 
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Programa: Canva 

Site: <www.canva.com/pt_br/>. 

Aplicativo para download9: ( x ) Sim, no Play Store (Android) e no App Store(iOS). ( ) Não. 

Idioma: Várias línguas, incluindo o português. 

Custo: ( x ) Gratuito. ( x  ) Pago. 
Há versão gratuita e versão paga. 

Link para tutorial: Tutorial dividido em duas partes: 
<www.youtube.com/watch?v=3LVBzoaM2f8>. e 

<www.youtube.com/watch?v=ahU7LkgbRGs>. 

Idioma do tutorial: Português. 

Nível de dificuldade: ( x ) Fácil. ( ) Médio. ( ) Difícil. 

Customização: ( x ) Sim. ( ) Não. 

Armazenamento da produção: ( x ) Sim. ( ) Não. 
Permite armazenar os textos criados na própria plataforma e tam- 
bém separá-los em pastas. 

Download da produção: ( x ) Sim. ( ) Não. 
Permite baixar as produções em formato de imagem ou de PDF. 

Escrita colaborativa: ( x ) Sim. ( ) Não. 
Permite que outras pessoas visualizem e editem o texto, desde que 
o criador do arquivo o compartilhe, por e-mail ou por link, tendo 
selecionado a opção ‘pode editar’. 

Compartilhamento: ( x ) Sim.   (   ) Não. 
Possibilita compartilhar direto no perfil do usuário no Canva, Twit- ter, 
Linkedln, Slack, Facebook, Pinterest e WeChat. 
Permite incorporar a produção a um site ou a um blog sem necessi- 
dade de baixar o arquivo e com atualização automática das edições 
que possam ser realizadas posteriormente, sendo que, para isso, a 
produção tem que estar “Pública”. 
Possibilita compartilhar, por e-mail ou link, o texto, para que outras 
pessoas possam visualizá-lo e/ou editá-lo. 

Visualização: ( x ) Pública. ( x ) Restrita. 
Possui a opção de deixar ou não a produção “Pública”. dentro dessa 
plataforma para que outros usuários possam visualizá-la. 

Permite comentar a produ- 
ção: 

( x ) Sim.   ( ) Não. 
Após a publicação, quem realizar a leitura pode comentar e avaliar o 
que foi publicado. 

Permite imprimir: ( x ) Sim.   ( ) Não. 

Banco de imagens: ( x ) Sim.   ( ) Não. 
Possui, em seu banco de imagens, figuras e fotos, sendo algumas 
gratuitas e outras pagas. 

Observação: O programa pode ser utilizado sem necessidade de download dire- 
tamente no site, sendo preciso fazer um cadastro simples ou login 
com o Facebook. 

Voltar 

 
 

9 Indicamos, neste item, se é possível baixar o aplicativo em smartphone ou iphone. A opção “Não” significa que não 
pode ser baixado, mas está disponível direto no site indicado. Quando o download é necessário para computador, 
tablet ou notebook, inserimos a opção “No site”. 

http://www.canva.com/pt_br/
https://www.youtube.com/watch?v=3LVBzoaM2f8
http://www.youtube.com/watch?v=ahU7LkgbRGs
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Sugestões de atividades - Canva 

Tipos de atividade Objetivos Conteúdos 

Produção textual de convite 
escolar/ Revisão/ Reescrita. 

Escrever, individualmente, um 
convite, para os responsáveis dos 
alunos, para uma apresentação da 
turma na escola ou para uma festa 
junina da escola. 

 

Realizar reescrita do texto após a 
revisão. 

Produção textual. 
 
Gênero discursivo: convite. 

Léxico de lugar, números e horas. 

Léxico de comidas, brincadeiras e 
roupas relacionadas à festa juni- 
na. 

Produção textual de catálo- 
go/ Revisão/ Reescrita. 

Elaborar, em trios, um catálogo de 
loja de roupas e acessórios, com 
imagens (selecionadas da Internet 
ou no banco de imagens do Canva) 
e respectivo nome de cada item. 

 

Realizar reescrita do texto após a 
revisão. 

Produção textual. 
 
Gênero discursivo: catálogo. 

Léxico de roupas e acessórios. 

Produção textual de encar- 
te/ Revisão/ Reescrita cola- 
borativa. 

Elaborar, em trios, um encarte de 
supermercado, com imagens (se- 
lecionadas da Internet ou no banco 
de imagens do Canva) e respectivo 
nome de cada item. 

 

Realizar reescrita do texto após a 
revisão. 

Produção textual. 
 
Gênero discursivo: encarte. 

 

Léxico de verduras, legumes, 
grãos, frutas, carnes, doces e be- 
bidas. 

Produção textual de cartaz/ 
Revisão/ Reescrita colabora- 
tiva. 

Elaborar, em duplas, um cartaz de 
pessoa desaparecida ou a partir de 
algum tema trabalhado nas aulas. 

 

Realizar reescrita do texto após a 
revisão. 

Produção textual. 
 

Gênero discursivo: cartaz. 
 
Léxico de características físicas, 
cores, lugares e verbos no tempo 
passado. 

 
Léxico e informações referentes à 
temática escolhida. 

Produção textual de infográ- 
fico/ Revisão/ Reescrita co- 
laborativa. 

Elaborar, em trios, um infográfico. 
 
Realizar reescrita do texto após a 
revisão. 

Produção textual. 
 
Gênero discursivo: infográfico. 

 

Léxico e informações referentes à 
temática escolhida. 

Produção textual de publici- 
dade/ Revisão/ Reescrita 
colaborativa. 

Elaborar, em trios, a propaganda/ 
publicidade de um produto ou de 
livros específicos. 

Produção textual. 
 
 
Gênero discursivo: propaganda / 
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 Realizar reescrita do texto após a publicidade. 
revisão.  

 Léxico e informações referentes à 

 temática escolhida. 

 Verbos no modo Imperativo. 

Produção textual de convite 
de aniversário/ Revisão/ 
Reescrita. 

Escrever, individualmente, um 
convite de aniversário, convidando 
seus amigos para sua festa. 

Produção textual. 
 

Gênero discursivo: convite de 
aniversário. 

 Realizar reescrita do texto após a 
revisão. 

 

Léxico relacionado a dia do mês e 
da semana, horas, local, números. 

Produção textual de cartão 
de visita / Revisão/ Reescri- 
ta. 

Escrever, individualmente, um 
cartão de visita. 

 

Realizar reescrita do texto após a 
revisão. 

Produção textual. 
 
Gênero discursivo: cartão de visi- 
ta. 

  Léxico relacionado a profissões. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Voltar 
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2. CRIADOR DE HISTÓRIAS EM QUADRINHO 
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Tipo: CRIADOR DE HISTÓRIAS EM QUADRINHO 

 
Breve descrição: 

Programa que permite criar HQs a partir de vários designs, 
imagens e formatos disponíveis. 

 
Apps: 

 
Pixton e Make beliefs comix. 

 

Possibilidades peda- 
gógicas: 

 

Produção textual, pelos alunos, de HQs. 
 

Socialização das HQs, em redes sociais, a fim de serem lidas e 
comentadas. 

 

Adequado para: 
( x ) ensino fundamental I. ( x ) ensino fundamental II. 
( x ) ensino médio. ( x ) ensino superior. 
( ) professores. 

 

Observação: 
Devido à variedade de designs, possibilita a produção de HQs 
de forma fácil e rápida. 

 

 

Figura 2: Exemplo de HQ elaborado no Pixton10 

 
 
 

 

Voltar 
 

10 Disponível em <https://ufal.br/servidor/noticias/2017/11/professor-da-ufal-participa-de-congresso- 
internacional-no-chile/edutec-experiencias-mercado.pdf>. Acesso em: 04 fev. 2019. 

https://ufal.br/servidor/noticias/2017/11/professor-da-ufal-participa-de-congresso-internacional-no-chile/edutec-experiencias-mercado.pdf
https://ufal.br/servidor/noticias/2017/11/professor-da-ufal-participa-de-congresso-internacional-no-chile/edutec-experiencias-mercado.pdf


24 
 

Figura 3: Exemplo de HQ elaborado no Make beliefs comix 11 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Voltar 
 
 
 

11 Fonte: Elaborado pelas autoras. 
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Programa: Pixton / Editor de HQs Pixton 

Site: <http://pixton.com> 

Aplicativo para down- 
load: 

( x ) Sim, no  Play Store (Android) e no App Store(iOS). 
( ) Não. 

Idioma: Inglês, espanhol e francês. 

Custo: ( X ) Gratuito. ( x ) Pago. 
Há versão gratuita e versão paga. 

Link para tutorial: <https://enclaveproductiva.es/crea-un-comic-con-pixton- 
tutorial/ >. 

Idioma do tutorial: Espanhol. 

Nível de dificuldade: ( x ) Fácil. ( ) Médio.   ( ) Difícil. 

Customização: ( x ) Sim.   (   ) Não. 
Há diversas figuras disponíveis de personagens, cenários e 
objetos, bem como de customização de detalhes. Também há 
vários formatos de balões, nos quais o usuário pode inse- 
rir o texto escrito que desejar. 

Armazenamento da 
produção: 

( x ) Sim.   ( ) Não. 
A HQ fica salva no programa, podendo ser editada. 

Download da   produ- 
ção: 

( x ) Sim. ( ) Sim, com ressalva. ( ) Não. 

Escrita colaborativa: ( ) Sim.   ( ) Sim, com ressalva. ( X ) Não. 

Compartilhamento: ( x ) Sim.   ( ) Não. 
Depois de pronta a HQ, há a opção de compartilhá-la direta- 
mente no próprio Pixton por meio de link, e-mail, Facebook, 
Twitter, Pinterest. 

Visualização: ( x ) Pública.    ( x ) Restrita. 
Os assinantes possuem como opção deixar a publicação res- 
trita, publicando somente para amigos selecionados e geran- 
do link para que só consiga visualizar quem o possui, ou dei- 
xá-la como pública, para que outros usuários possam visuali- 
zá-la. Antes de publicar a produção, é possível salvá-la para 
editá-la posteriormente. 

Permite comentar a 
produção: 

( ) Sim. ( x  ) Não. 
Após a publicação, quem realizar a leitura pode comentar e 
avaliar a HQ na própria plataforma. 

Permite imprimir: ( x ) Sim.   ( ) Sim, com ressalva.   ( ) Não. 

Banco de imagens: ( x ) Sim.   ( ) Não. 
Possui imagens gratuitas de personagens e cenários. 

Observação: O programa pode ser utilizado sem download diretamente 
em seu site. 

 
 
 
 

Voltar 

http://pixton.com/
https://enclaveproductiva.es/crea-un-comic-con-pixton-tutorial/
https://enclaveproductiva.es/crea-un-comic-con-pixton-tutorial/
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Programa: Make beliefs comix 

Site: <www.makebeliefscomix.com>. 

Aplicativo para down- 
load: 

( ) Sim, no Play Store (Android) e no App Store(iOS). 
( x ) Não. 

Idioma: Português, inglês, espanhol e outras 11 línguas 

Custo: ( x ) Gratuito.   ( ) Pago. 

Link para tutorial: <https://youtu.be/wTj82Zgsr1A>. 

Idioma do tutorial: Português. 

Nível de dificuldade: ( x ) Fácil. ( ) Médio.   ( ) Difícil. 

Customização: ( x ) Sim.   (   ) Não. 
Há figuras disponíveis de personagens, cenários, objetos, 
animais e balões, nos quais o usuário pode inserir o texto 
escrito que desejar. 
As figuras podem ser aumentadas, diminuídas e colocadas 
em primeiro ou segundo plano. 

Armazenamento da 
produção: 

( x ) Sim.   ( ) Não. 

Download da   produ- 
ção: 

( x ) Sim.   ( ) Não. 
Permite salvar em formato PNG. 

Escrita colaborativa: ( ) Sim. ( x ) Não. 

Compartilhamento: ( x ) Sim.   ( ) Não. 
Permite compartilhar a produção pelo Facebook, por meio 
de link direto para esta, enviá-la por email e disponibilizá-la 
no próprio site. 

Visualização: ( x ) Pública. ( x ) Restrita. 

Permite comentar a 
produção: 

( ) Sim. ( x ) Não. 

Permite imprimir: ( x ) Sim.   ( ) Não. 

Banco de imagens: ( x ) Sim.   ( ) Não. 
Possui imagens gratuitas de personagens e cenários. 

Observação: Cadastro pode ser feito por uma conta Google ou com email e 

senha. Permite a criação de HQs com até 18 quadrinhos. 
 
 
 
 

Voltar 

http://www.makebeliefscomix.com/
https://youtu.be/wTj82Zgsr1A
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Sugestões de atividades - Pixton e Make beliefs comix 

Tipos de atividade Objetivos Conteúdos 

Produção textual de 
HQ /Revisão/ Reescri- 
ta. 

Criar, individualmente, uma HQ a 
partir de uma temática. 

Gênero discursivo: HQ. 

Produção textual. 

 Realizar revisão do texto e rees- 
crita outro dia. (Possível com uso 
do Pixton) 

Aspectos culturais e 
experienciais. 

Linguagem informal. 

Produção textual co- 
laborativa de HQ 
/Revisão/ Reescrita. 

Criar, em trios, uma HQ a partir 
da leitura de algum texto. 

Gênero discursivo: HQ. 

Produção textual. 

  Compreensão leitora. 
 Realizar escrita colaborativa, revi- 

são do texto e reescrita colabora- 
tiva. (Possível com uso do Pixton) 

Intertextualidade. 

Produção textual de 
HQ. 

Criar, em duplas ou trios, uma HQ 
a partir da leitura de aspectos 
culturais de algum país de fala 
hispana. 

Gênero discursivo: HQ. 

Produção textual. 

Compreensão leitora. 

  Aspectos culturais. 

Produção textual de 
HQ. 

Criar, em duplas ou trios, uma HQ 
a partir de aspectos da sociedade 
em que o aluno vive. 

Gênero discursivo: HQ. 

Produção textual. 

  Compreensão leitora. 

  Aspectos culturais e ex- 
perienciais. 

  Linguagem informal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voltar 
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3. GERADOR DE NUVEM DE PALAVRAS 
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Tipo: GERADOR DE NUVEM DE PALAVRAS 

 
 
Breve descrição: 

Programa que permite a geração de nuvem de palavras, 
destacando as palavras que aparecem com maior frequência 
e utilizando diversas formas e imagens. 

Apps: WordClouds e Word Art. 

 
 
 
Possibilidades pedagó- 
gicas: 

Visualização das palavras que mais se repetem em um texto 
dentro de uma forma que se relaciona a sua temática. 

 
Escolha de uma forma e inserção de texto para que gere a 
nuvem de palavras. 

 

Seleção de uma forma e digitação de palavras associadas a 
uma determinada temática relacionada a esta. 

 

Organização de ideias para contribuir para produção de 
texto. 

 
Ativação de conhecimentos prévios sobre o tema e/ou gê- 
nero de um texto como atividade de pré-leitura. 

 

Ativação de conhecimentos prévios sobre aspectos culturais 
ou linguísticos que serão abordados na aula. 

 

Comparação de nuvens de palavras referentes a diferentes 
países / culturas a fim de promover reflexão intercultural e 
contribuir para compreensão da cultura do outro e da pró- 
pria cultura do aluno. 

 

Compreensão textual por meio do que os alunos percebem 
como principal após a leitura de um texto. 

 

Síntese de palavras-chave sobre um texto. 
 

Ampliação lexical por meio da elabora da nuvem de pala- 
vras com vocabulário novo, sinônimos e/ou antônimos. 

 

Adequado para: 

( x ) ensino fundamental I. ( x ) ensino fundamental II. 
( x ) ensino médio. ( x ) ensino superior. 
( x ) professores. 

Observação: As palavras mais frequentes aparecem em tamanho maior e 
mais vezes. 

 
 

 

Voltar 
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Figuras 4 e 5: Exemplos de nuvem de palavras12 

 
 
 

 
 

 

Voltar 
 
 
 

12Disponíveis, respectivamente, em: 
<https://www.facebook.com/1069940519684929/photos/a.1069941493018165/1070449716300676/?type=1&the 
ater> e :<https://i.pinimg.com/originals/53/eb/5d/53eb5d221448780e155c917d2096a70c.png>. Acesso em 30 mar. 
2020. 

https://www.facebook.com/1069940519684929/photos/a.1069941493018165/1070449716300676/?type=1&theater
https://www.facebook.com/1069940519684929/photos/a.1069941493018165/1070449716300676/?type=1&theater
https://i.pinimg.com/originals/53/eb/5d/53eb5d221448780e155c917d2096a70c.png
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Programa: WordClouds 

Site: <www.wordclouds.com/>. / <www.nubedepalabras.es >. 

Aplicativo para downlo- 
ad: 

( x ) Sim, no Play Store (Android) e no App Store(iOS). 
( ) Não. 

Idioma: Inglês, espanhol, francês, alemão e holandês. 

Custo: ( x ) Gratuito. ( ) Pago. 

Link para tutorial: < www.youtube.com/watch?v=RG2GiQyV5ks >. 
Idioma do tutorial: Espanhol. 

Nível de dificuldade: ( x ) Fácil. ( ) Médio.   ( ) Difícil. 

Customização: ( x ) Sim.   ( ) Não. 

Armazenamento da 
produção: 

( x ) Sim.   ( ) Não. 
Permite armazenar o arquivo criado no programa, sendo que só 
quem o elaborou ou quem tem o link dele consegue visualizá-lo. 

Download da produção: ( x ) Sim.   ( ) Não. 
Permite baixar as produções em formato PNG, JPG, PDF e SVG. 

Escrita colaborativa: ( ) Sim. ( x ) Não. 

Compartilhamento: ( x ) Sim. ( ) Não. 
Possibilita compartilhar direto no perfil do usuário nas redes 
sociais do Twitter, Facebook, Pinterest e Google+. Também 
permite incorporar a produção a um site, blog e fórum. Outra 
opção é a de compartilhar, com outras pessoas, o link para o 
arquivo. 

Visualização: ( ) Pública. ( x ) Restrita. 
Só quem possui o link da produção pode visualizar o arquivo. 

Permite comentar a 
produção: 

( ) Sim. ( x ) Não. 

Permite imprimir: ( x ) Sim.   ( ) Não. 

Banco de imagens: ( x ) Sim.   (   ) Não. 
Na seção ‘Forma’ há letras, números e imagens que podem ser- 
vir para o formato da nuvem de palavras. Também é possível 
inserir uma imagem que o próprio usuário tenha armazenado 
em seu computador ou smartphone. 

Observação: Não necessita cadastro nem login. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voltar 

https://www.wordclouds.com/
http://www.nubedepalabras.es/
http://www.youtube.com/watch?v=RG2GiQyV5ks
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Programa: Word Art 

Site: < https://wordart.com/ >. 

Aplicativo para downlo- 
ad: 

( x ) Sim, no  Play Store (Android) e no App Store(iOS). 
( ) Não. 

Idioma: Inglês. 

Custo: ( x ) Gratuito.   ( ) Pago. 

Link para tutorial: <http://inovaeh.sead.ufscar.br/wp- 
content/uploads/2019/04/Tutorial-WordArt.pdf >. 

Idioma do tutorial: Português. 

Nível de dificuldade: ( x ) Fácil. ( ) Médio.   ( ) Difícil. 

Customização: ( x ) Sim. ( ) Não. 

Armazenamento da 
produção: 

( x ) Sim.   ( ) Não. 

Download da produção: ( x ) Sim.   ( ) Não. 
Permite baixar as produções em formato PNG, JPG, PDF, SVG 
e CSV. 

Escrita colaborativa: ( ) Sim. ( x ) Não. 

Compartilhamento: ( x ) Sim.   ( ) Não. 
Possibilita compartilhar direto no perfil do usuário nas redes 
sociais do Twitter e Facebook. Outra opção é a de comparti- 
lhar o link para o arquivo. 

Visualização: ( x ) Pública. ( x ) Restrita. 
Arquivos salvos na opção ‘gallery’ podem ser visualizados e 
editados por qualquer pessoa. 
Na opção ‘pública’, somente quem possui o link pode visuali- 
zar o arquivo. Na opção ‘privada’, somente o criador do ar- 
quivo pode ver a produção. 

Permite comentar a 
produção: 

( x ) Sim.   ( ) Não. 

Permite imprimir: ( x ) Sim.   ( ) Não. 

Banco de imagens: ( x ) Sim.   ( ) Não. 
Na seção ‘Emojis’, há várias imagens que podem ser utiliza- 
das como formato da nuvem de palavras. 

Observação: Não necessita cadastro nem login. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voltar 

https://wordart.com/
http://inovaeh.sead.ufscar.br/wp-content/uploads/2019/04/Tutorial-WordArt.pdf
http://inovaeh.sead.ufscar.br/wp-content/uploads/2019/04/Tutorial-WordArt.pdf
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Sugestões de atividades - WordClouds e Word Art 

Tipos de atividade Objetivos Conteúdos 

Produção textual de nuvem 
de palavras / Apresentação 
do conteúdo. 

Introduzir o conteúdo por meio de 
uma nuvem de palavras. 

Gênero discursivo: nu- 
vem de palavras. 

Termos referentes a 
conceitos e nomenclatu- 
ras usados na disciplina 
do professor. 

Produção textual de nuvem 
de palavras / Planejamento 
para produção textual. 

Organizar as ideias principais, sobre 
algum gênero ou temática, por meio 
de uma nuvem de palavras para uma 
produção textual posterior em outro 
gênero. 

Gênero discursivo: nu- 
vem de palavras. 

Etapa de planejamento 
da produção textual de 
texto de outro gênero. 

Produção textual de nuvem 
de palavras / Ativação de 
conhecimentos prévios. 

Ativar conhecimentos prévios dos 
alunos sobre algum gênero ou sobre 
alguma temática. 

Gênero discursivo: nu- 
vem de palavras. 

Gênero discursivo. 

Qualquer temática. 

Produção textual de nuvem 
de palavras / Síntese de 
informações. 

Sistematizar informações sobre al- 
gum país, conceito ou fato histórico. 

Gênero discursivo: nu- 
vem de palavras. 

Conteúdo referente ao 
país, conceito ou fato 
histórico escolhido. 

Produção textual de nuvem 
de palavras / Ampliação 
lexical. 

Ampliar o conhecimento lexical refe- 
rente a sinônimos. 

Gênero discursivo: nu- 
vem de palavras. 

Sinônimos. 

Produção textual de nuvem 
de palavras. 

Utilizar adjetivos para autocaracteri- 
zação ou para caracterização de al- 
guém famoso, a fim de que a turma 
adivinhe de quem se trata. 

Gênero discursivo: nu- 
vem de palavras. 

Adjetivos. 

Descrição física e psico- 
lógica. 

Produção textual de nuvem 
de palavras / Síntese de 
informações. 

Sintetizar as ideias principais de uma 
apresentação, vídeo ou texto, por 
meio de palavras-chave. 

Gênero discursivo: nu- 
vem de palavras. 

Compreensão leitora. 

Compreensão oral. 

Síntese de informações. 

 
 

Voltar 
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4. CRIADOR DE MURAL VIRTUAL 



35 
 

 

Tipo: CRIADOR DE MURAL VIRTUAL 

Breve descrição: Programa que permite a construção de murais virtuais. 

Apps: Padlet. 

 
 
 
 
 
 
 
Possibilidades pedagó- 
gicas: 

Elaboração de murais virtuais, por alunos ou pelo professor, a 
partir da realização de pesquisa sobre qualquer temática. 

Utilização de textos verbais, não verbais (imagens e vídeos) e 
verbo-visuais, bem como de inserção de hiperlinks para outros 
textos relacionados na Internet. 

Realização de apresentação oral para turma, pelos alunos, do 
mural virtual que tenham elaborado. 

Criação, pelo professor, de um mural virtual sobre qualquer 
conteúdo que esteja trabalhando a fim de que os alunos o aces- 
sem e tenham todos textos e informações relevantes em um 
único lugar. 

Adequado para: ( x ) ensino fundamental I. ( x ) ensino fundamental II. 
( x ) ensino médio. ( x ) ensino superior. 
( x ) professores. 

Observação: Para alunos do fundamental I, é possível acessarem o mural 
elaborado pelo professor. 

 

Figura 6: Exemplo de mural virtual elaborado no Padlet13 

 
 

 

Voltar 
 
 

13 Disponível em <https://padlet.com/dgwenaelle/dff4ww28txl1>. Acesso em 23 jan. 2020. 

https://padlet.com/dgwenaelle/dff4ww28txl1
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Programa: Padlet 

Site: < https://pt-br.padlet.com/ >. 

Aplicativo para downlo- 
ad: 

( x ) Sim, no  Play Store (Android) e no App Store(iOS). 
( ) Não. 

Idioma: Várias línguas, incluindo português, inglês e espanhol. 

Custo: ( x ) Gratuito. ( x ) Pago. 
Há versão gratuita e versão paga. 

Link para tutorial: <http://inovaeh.sead.ufscar.br/wp- 
content/uploads/2019/04/Tutorial-Padlet.pdf >. 

Idioma do tutorial: Português. 
Nível de dificuldade: ( ) Fácil. ( x ) Médio.   ( ) Difícil. 

Customização: ( x ) Sim.   ( ) Não. 

Armazenamento da 
produção: 

( x ) Sim.   ( ) Não. 

Download da produção: ( x ) Sim.   ( ) Não. 
Permite baixar o mural virtual inteiro em formato JPG, PDF, CSV 
e planilha do Excel. Também é possível baixar arquivos referen- 
tes a postagens dentro de um mural. 

Escrita colaborativa: ( ) Sim. ( x ) Não. 

Compartilhamento: ( x ) Sim.   ( ) Não. 
Há opção de compartilhamento direto para Facebook, Twitter, 
Google sala de aula, e-mail, blog e site. Também permite com- 
partilhar o link para o mural. 

Visualização: ( x ) Pública. ( ) Restrita. 

Permite comentar a 
produção: 

( x ) Sim.   ( ) Não. 
Permite-se marcar ‘like’ ou ‘deslike’ nas postagens de qualquer 
mural. Para estar disponível a opção comentários, o criador do 
mural necessita marcar esta opção. 

Permite imprimir: ( x ) Sim.   ( ) Não. 
Pode-se imprimir tanto o mural inteiro de qualquer usuário co- 
mo postagens específicas dentro de um mural. 

Banco de imagens: ( x ) Sim.   (   ) Não. 
Estão disponíveis fotos para papel de parede e figuras para indi- 
car o tema do mural. Também é possível inserir fotos tiradas pelo 
próprio usuário, imagens e vídeos retirados da Internet por 
meio de seus links. 

Observação: Precisa de login para acessar o programa. A versão gratuita 
permite criar e manter 4 murais virtuais ao mesmo tempo, mas 
é possível apagar e criar novos quantas vezes quiser. A opção 
‘Remake’ permite copiar design, layout, papel de parede, tema, 
ícone, textos e anexos de outro mural virtual, sendo possível 
editar, segundo o gosto e a necessidade do usuário, e servir de 
modelo para um novo. Possibilita inserir nas postagens links, 
vídeos, imagens, texto escrito, áudio, mapas, desenho digital, 
baixar os arquivos da Internet ou do computador, smartphone 
ou iphone do usuário. 

 
 

Voltar 

https://pt-br.padlet.com/
http://inovaeh.sead.ufscar.br/wp-content/uploads/2019/04/Tutorial-Padlet.pdf
http://inovaeh.sead.ufscar.br/wp-content/uploads/2019/04/Tutorial-Padlet.pdf
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Sugestões de atividades - Padlet 

Tipos de atividade Objetivos Conteúdos 

Pesquisa/ Produção 
textual de mural vir- 
tual. 

Produzir, em trios, um mural virtu- 
al a partir de vários textos verbais, 
não verbais e verbo-visuais sobre 
um tema. 

Qualquer temática. 

Compreensão leitora. 

Compreensão oral. 

Produção escrita. 

Pesquisa/ Produção 
textual de mural vir- 
tual. 

Elaborar, em trios, um mural virtu- 
al a partir do tema de uma música, 
incluindo a letra, o clipe, explicação 
sobre o tema, contexto da música, 
dados da banda/ cantor e informa- 
ções sobre o gênero musical. 

Qualquer temática. 

Gênero musical. 

Compreensão leitora. 

Compreensão oral. 

Produção escrita. 

Pesquisa/ Produção 
textual de mural vir- 
tual. 

Produzir, em trios, um mural virtu- 
al a partir de um pintor ou escritor, 
com dados de sua biografia, nomes 
/imagens de obras, resumo de seus 
principais livros, movimento artís- 
tico ou literário de que faz parte. 

Qualquer pintor ou 
escritor. 

Qualquer movimento 
artístico ou literário. 

Obras artísticas ou lite- 
rárias. 

Compreensão leitora. 

Compreensão oral. 

Produção escrita. 

Pesquisa/ Produção 
textual de mural vir- 
tual. 

Elaborar, em trios, um mural virtu- 
al a partir de um movimento artís- 
tico ou literário com seus principais 
representantes e obras. 

Qualquer movimento 
artístico ou literário. 

Compreensão leitora. 

Compreensão oral. 

Produção escrita. 

Pesquisa/ Produção 
textual de mural vir- 
tual. 

Produzir, em trios, um mural virtu- 
al em que um tema é tratado a 
partir de gêneros e/ou autores 
diferentes, com informações sobre 
os autores e o contexto de produ- 
ção dos textos. 

Intertextualidade. 

Qualquer gênero dis- 
cursivo. 

Autores e contexto de 
produção. 

Compreensão leitora. 

Compreensão oral. 

Produção escrita. 

Pesquisa/ Produção 
textual de mural vir- 
tual. 

Elaborar, em grupos, um mural 
virtual com várias versões de uma 
mesma notícia em diferentes jor- 
nais de um mesmo país e/ou em 
jornais de diferentes países. 

Qualquer temática. 

Gêneros discursivos: 
notícia e comentário. 
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Comentar sobre a maneira como 
são apresentadas as informações. 

Compreensão leitora. 

Compreensão oral. 

Produção escrita. 

Criticidade. 

Pesquisa/ Produção 
textual de mural vir- 
tual. 

Produzir, em trios, um mural virtu- 
al sobre um livro com informações, 
por exemplo, sobre o gênero literá- 
rio, o autor, o contexto de produ- 
ção, os personagens e os lugares 
onde se passa a história. 

Qualquer livro. 

Compreensão leitora. 

Compreensão oral. 

Produção escrita. 

Pesquisa/ Produção 
textual de mural vir- 
tual. 

Produzir, em trios, um mural virtu- 
al sobre um livro e filme nele base- 
ado, com informações principais 
sobre os dois, resenha, sinopse, 
trailer, diferenças entre eles e co- 
mentários dos estudantes. 

Livro e filme de uma 
mesma obra. 

Intertextualidade. 

Compreensão leitora. 

Compreensão oral. 

Produção escrita. 

Pesquisa/ Produção 
textual de mural vir- 
tual. 

Elaborar, em duplas ou trios, a am- 
pliação de uma reportagem inse- 
rindo textos escritos e vídeos com 
mais informações sobre a temática 
abordada. 

Gênero discursivo: re- 
portagem. 

Qualquer temática. 

Compreensão leitora. 

Compreensão oral. 

Apresentação oral. Apresentar oralmente, em trios, as 
pesquisas realizadas e colocadas no 
mural virtual. 

Produção oral. 

Conteúdo abordado no 
mural virtual. 

Compreensão leitora/ 
Compreensão oral. 

Elaborar mural virtual. (O professor 
criar um mural virtual sobre qual- 
quer conteúdo que esteja traba- 
lhando, a fim de que os alunos o 
acessem e tenham todos textos e 
informações relevantes em um 
único lugar.) 

Qualquer conteúdo ou 
temática. 

Compreensão leitora. 

Compreensão oral. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Voltar 
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5. CRIADOR DE MEMES E FOTOS PERSONALIZADAS 



40 
 

Tipo: CRIADOR DE MEMES E FOTOS PERSONALIZADAS 

Breve descrição: Programa que permite criar memes, fotos personalizadas e 
HQ com um único quadro a partir de várias imagens. 

Apps: Toony Tool e ILoveImg. 

Possibilidades peda- 
gógicas: 

Elaboração de textos multimodais como memes, fotos perso- 
nalizadas e HQ com um único quadro. 

Adequado para: ( x ) ensino fundamental I.  ( x ) ensino fundamental II. 
( x ) ensino médio. ( x ) ensino superior. 
( ) professores. 

Observação: Possibilita a produção de textos não verbais e verbo-visuais de 
forma fácil e rápida. 

 
 

Figura 7 e 8: Respectivamente Meme e Foto personalizada elaborados no Toony Tool14 

 
 

 

Voltar 
 
 
 

14 Fonte: Elaborado pelas autoras 
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Programa: Toony Tool 

Site: <https://classic.toonytool.com/>. 

Aplicativo para down- 
load: 

( ) Sim, no Play Store (Android) e no App Store(iOS). ( x ) 
Não. 

Idioma: Inglês e holandês. 

Custo: ( x ) Gratuito. ( ) Pago. 
Link para tutorial: < www.youtube.com/watch?v=zBnYG9MPauQ >. 

Idioma do tutorial: Tutorial sem áudio com a página traduzida ao italiano. 

Nível de dificuldade: ( x ) Fácil. ( ) Médio.   ( ) Difícil. 

Customização: ( x ) Sim.   ( ) Não. 
É possível, por exemplo, escolher foto de fundo ou usar outra 
salva, inserir balões de fala, figuras e texto escrito. 

Armazenamento da 
produção: 

( x ) Sim.   ( ) Não. 
Permite armazenar o arquivo criado na própria plataforma, 
sendo que só quem o elaborou ou quem tem o link dele con- 
segue visualizá-lo. 

Download da produ- 
ção: 

( x ) Sim.   ( ) Não. 
Permite baixar as produções em formato JPG. 

Escrita colaborativa: ( ) Sim. ( x ) Não. 

Compartilhamento: ( x ) Sim.   (   ) Não. 
Possibilita compartilhar direto no perfil do usuário nas redes 
sociais do Twitter, Facebook, Pinterest e Google+. Também 
permite incorporar a produção a um site, blog ou fórum. Ou- 
tra opção é a de compartilhar o link direto para o arquivo. 

Visualização: ( ) Pública. ( x ) Restrita. 
Só quem possui o link da produção pode visualizar o arquivo. 

Permite comentar a 
produção: 

( ) Sim. ( x ) Não. 

Permite imprimir: ( x ) Sim.   ( ) Não. 

Banco de imagens: ( x ) Sim.   ( ) Não. 
Também é possível inserir uma imagem que o próprio usuá- 
rio tenha em seu computador ou smartphone. 

Observação: Não necessita cadastro nem login. 
A opção ‘Editar resultados’ encaminha para o editor de fotos 
<www.editorfotosgratis.com>.   Existe   também   a   página 
<https://www.toonytool.com> que possui alguns recursos 
diferentes por ser uma nova versão deste site, criada em 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Voltar 

https://classic.toonytool.com/
http://www.youtube.com/watch?v=zBnYG9MPauQ
http://www.editorfotosgratis.com/
https://www.toonytool.com/
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Programa: ILoveImg 

Site: <https://www.iloveimg.com/ >. 

Aplicativo para down- 
load: 

( ) Sim, no Play Store (Android) e no App Store(iOS). 
( x ) Não. 

Idioma: Várias línguas, inclusive português. 

Custo: ( x ) Gratuito. ( x ) Pago. 
Há versão gratuita e versão paga. 

Link para tutorial: < https://www.iloveimg.com/pt/ajuda/documentacao >. 

Idioma do tutorial: Português. 

Nível de dificuldade: ( x ) Fácil. ( ) Médio. ( ) Difícil. 

Customização: ( x  ) Sim.   ( ) Não. 
Permite editar fotos ou imagens incluindo molduras, figuras, 
balões e/ou parte verbal, modificando cores e fundos. 

Armazenamento da 
produção: 

(   ) Sim.   ( x ) Não. 
O usuário tem a opção de apagar os arquivos após serem 
gerados ou estes ficam disponíveis por duas horas, podendo 
ser acessados por meio de link ou de um QR Code durante 
este tempo. 

Download da produ- 
ção: 

( x ) Sim.   (   ) Não. 
Os arquivos podem ser salvos no Google Drive, no Dropbox ou 
no computador do usuário. Também é possível copiar e enviar 
link para download. Outra opção é escanear um QR Code para 
descarregar instantaneamente o arquivo gerado 
para o celular. 

Escrita colaborativa: ( ) Sim. ( x ) Não. 

Compartilhamento: ( x ) Sim.   ( ) Não. 
É possível compartilhar um link para o texto, que fica dispo- 
nível por duas horas ou enviar por e-mail o arquivo. 

Visualização: ( ) Pública. ( x ) Restrita. 
Somente quem tem o link ou o QR Code consegue acessar os 
arquivos gerados. 

Permite comentar a 
produção: 

( ) Sim. ( x ) Não. 

Permite imprimir: ( x ) Sim.   ( ) Não. 

Banco de imagens: ( x ) Sim.   ( ) Não. 
Várias imagens disponíveis para elaboração de GIFs e memes. 

Observação: O programa não exige instalação. Registrando-se gratuita- 
mente, pode-se converter e editar arquivos de maior tama- 
nho. 

 
 
 
 
 
 

Voltar 

https://www.iloveimg.com/
https://www.iloveimg.com/pt/ajuda/documentacao
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Sugestões de atividades - Toony Tool e ILoveImg 

Tipos de atividade Objetivos Conteúdos 

Leitura/ Produção 
textual de meme. 

Elaborar texto do gênero discursi- 
vo meme a partir de leituras pré- 
vias. 

Gênero discursivo: 
meme. 

Compreensão leitora. 

Produção textual. 

Produção textual de 
HQ. 

Elaborar uma HQ com um único 
quadro. 

Gênero discursivo: HQ. 

Produção textual. 

Produção textual de 
foto personalizada. 

Elaborar fotos personalizadas 
divertidas com inserção de texto 
e figuras. 

Ilustrar alguma produção textual 
criada pelo aluno. 

Gênero discursivo: fotos 
personalizadas. 

Produção textual. 

Relação entre texto ver- 
bal e não verbal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Voltar 
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6. CRIADOR DE VÍDEOS ANIMADOS 
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Tipo: CRIADOR DE VÍDEOS ANIMADOS 

 

Breve descrição: 
 

Programa que permite criar vídeos animados utilizando di- 
versas imagens, vídeos e áudios. 

Apps: PowToon. 

 

Possibilidades peda- 
gógicas: 

Produção de vídeos animados com várias temáticas e finali- 
dades a partir de uma apresentação PPTX existente, de mo- 
delos pré-definidos ou sem formatação pré-definida. 

 

Adequado para: 
( ) ensino fundamental I. ( ) ensino fundamental II. 
( x ) ensino médio. ( x ) ensino superior. 
( x ) professores. 

Observação: Alunos do ensino fundamental teriam muita dificuldade 
para criar algo usando o programa, mas podem visualizar o 
material como recurso pedagógico. 

 
 
 
 

Figura 9: Exemplo de vídeo animado editável do Powtoon15 
 

 
 
 
 

Voltar 
 

15 www.powtoon.com 

http://www.powtoon.com/
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Programa: PowToon / Powton Connect 

Site: < www.powtoon.com >. 

Aplicativo para downlo- 
ad: 

( x ) Sim, no Play Store (Android) e no App Store(iOS) 
( ) Não. 

Idioma: Inglês e espanhol. 

Custo: ( x ) Gratuito. ( x ) Pago. 
Há versão gratuita e versões pagas. 

Link para tutorial: <http://inovaeh.sead.ufscar.br/wp- 
content/uploads/2019/04/Tutorial-PowToon.pdf >. e 
<https://www.youtube.com/watch?v=ED4NeXcwf3g>. 

Idioma do tutorial: Português. 

Nível de dificuldade: ( ) Fácil.   ( x ) Médio. ( ) Difícil. 
Há uma grande disponibilidade de recursos e possibilidades. 

Customização: ( x ) Sim.   (   ) Não. 
É possível escolher entre diferentes estilos (inclusive um sem 
formatação prévia) e várias cenas pré-definidas. Há opções 
de imagens, vídeos, cenários e cores para o plano de fundo 
do vídeo. Há personagens, objetos, formas, gráficos, setas, 
linhas, banners, emblemas e sons temáticos disponí- veis. É 
possível utilizar imagens, vídeos e áudios (como gra- vação 
de voz e música) salvos no computador, smartphone, Iphone, 
Google Drive, Dropbox e Fiverr. Também permite adicionar 
cenas, escolher o efeito de transição entre as ce- 
nas e qual o tempo de cada uma delas. 

Armazenamento da 
produção: 

( x ) Sim.   ( ) Não. 
A versão gratuita permite armazenar 100 MB, as versões 
pagas variam de 1G a 100G. 

Download da produção: ( x ) Sim.   ( ) Não. 
Permite download em formato PPT e PDF. O download 
como MP4 só está disponível nas versões pagas. 

Escrita colaborativa: ( ) Sim. ( x ) Sim, com ressalva. ( ) Não. 
Permite escrita colaborativa na versão paga. 

Compartilhamento: ( x ) Sim.   (   ) Não. 
Permite compartilhar a produção no YouTube, Facebo- ok, 
Wistia, HubSpot e Vimeo. Caso tenha sido usado algum 
objeto ou imagem dos planos pagos, o arquivo não 
permite o compartilhamento. Nas versões pagas, 
permite compartilhar no SlideShare. 

Visualização: ( x ) Pública. ( x ) Restrita. 
Na versão gratuita, a visualização é pública e, nas versões 
pagas, é possível escolher se a visualização será publica ou 
restrita. 

Permite comentar a 
produção: 

( ) Sim. ( x ) Não. 

Permite imprimir: ( ) Sim. ( x ) Não. 

Banco de imagens: ( x ) Sim.   ( ) Não. 
Há várias cenas pré-definidas, imagens, vídeos, persona- 
gens, objetos, formas, gráficos, setas, linhas, banners, em- 

http://www.powtoon.com/
http://inovaeh.sead.ufscar.br/wp-content/uploads/2019/04/Tutorial-PowToon.pdf
http://inovaeh.sead.ufscar.br/wp-content/uploads/2019/04/Tutorial-PowToon.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ED4NeXcwf3g
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 blemas, cenários e cores para o plano de fundo do vídeo. 

Observação: Este aplicativo para smatphone tem a função de enviar ima- 
gens e vídeos, e de gravar narração para ser transferida para 
o programa do site. 
Para realizar a criação/ edição do vídeo, é necessário utilizar 
o site. 
Permite importar para o PowToon apresentação PPTX exis- 
tente no computador, smartphone ou nas apresentações do 
Google Slides e transformá-la em vídeo animado. 
Possibilita a criação de vídeos com até 3 minutos. 
Não é possível comentar a produção dentro do programa, 
mas se a publicação for feita em uma rede social, isso pode- 
rá ser feito nessa rede. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Voltar 
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Sugestões de atividades - PowToon 

Tipos de atividade Objetivos Conteúdos 

Produção textual de 
HQ animada. 

Produzir uma HQ animada. Gênero discursivo: HQ ani- 
mada. 

Produção textual. 

Produção textual de 
propaganda. 

Elaborar uma propaganda ou 
uma campanha publicitária. (O 
professor pode pedir para o 
aluno vender algum produto 
ou divulgar alguma campanha 
ou ideia.) 

Gênero discursivo: propa- 
ganda. 

Produção textual. 

Modo imperativo. 

Argumentação. 

Léxico de alimentos, rou- 
pas, acessórios, eletrodo- 
mésticos, móveis, imóveis, 
etc. 

Divulgação de produto, 
campanha ou ideia. 

Divulgação de livros. 

Temáticas variadas. 

Produção textual de 
vídeo ou animação. 

Criar vídeo/animação sobre 
algum tema gramatical. 

Qualquer tema gramatical. 

Produção textual. 

Leitura ou Assistência 
a filme ou vídeo/ 
Produção textual de 
relato ou de texto 
narrativo. 

Elaborar o relato ou a narração 
de uma história (algum filme, 
livro ou história criada pelo 
aluno). 

Tipologias de descrição e 
narração. 

Vários gêneros discursivos 
possíveis. 

Produção textual. 

Tempos verbais no passado. 

Léxico referente a lugares, 
marcadores temporais e 
espaciais, caracterização de 
personagens, etc. 

Aspectos culturais. 

Filme ou livro. 

  Compreensão leitora ou 
compreensão oral. 

Pesquisa/ Produção 
textual de apresenta- 
ção de informações. 

Elaborar uma apresentação a 
partir de pesquisa realizada. 

Conteúdos variados. 

Produção textual. 

Vídeo animado. Criação de vídeo animado a Qualquer conteúdo. 
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 partir de slides em formato 
PPTX. 

Vídeo animado. 

Produção textual. 

Produção textual de 
apresentação pesso- 
al. 

Criar uma apresentação pes- 
soal. 

Vocabulário referente a 
gostos, profissão, números, 
características físicas e psi- 
cológicas, esportes, etc. 

Profissão pessoal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Voltar 
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7. CRIADOR DE LINHA DO TEMPO 



51 
 

 

Tipo: 
CRIADOR DE LINHA DO TEMPO 

 

Breve descrição: 
 

Programa que permite criar linhas do tempo a partir de vários 
designs/ formatos e imagens. 

Apps: Timetoast. 

 

Possibilidades peda- 
gógicas: 

 

Produção de linha do tempo a partir de diversos gêneros co- 
mo: biografia, autobiografia, relato de experiências vividas, 
relatos de viagens, fatos históricos e textos de descobertas 
científicas. 

 

Adequado para: 
 

( ) ensino fundamental I. ( x ) ensino fundamental II. 
( x ) ensino médio. ( x ) ensino superior. 
( x ) professores. 

 

Figuras 10 e 11: Exemplo de modo de visualização continuum e detalhado de uma li- 
nha do tempo sobre a história da Espanha16 

 

Voltar 

 

16  Disponível em <https://www.timetoast.com/timelines/linea-del-tiempo-historia-de-espana-d682832e-32a9- 
4d85-807d-1a0334598b02>. Acesso em: 04 fev. 2020. 

https://www.timetoast.com/timelines/linea-del-tiempo-historia-de-espana-d682832e-32a9-4d85-807d-1a0334598b02
https://www.timetoast.com/timelines/linea-del-tiempo-historia-de-espana-d682832e-32a9-4d85-807d-1a0334598b02
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Voltar 
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Programa: Timetoast 

Site: < www.timetoast.com >. 

Aplicativo para down- 
load: 

( ) Sim, no Play Store (Android) e no App Store(iOS). 
( x ) Não. 
Não é necessário instalação, pois funciona diretamente a 
partir de uma janela do navegador da Internet. 

Idioma: Inglês. 

Custo: ( x ) Gratuito. ( x ) Pago. 
Há versão gratuita e versão paga. 

Link para tutorial: <www.youtube.com/watch?v=y97USWjQuwY >. 

Idioma do tutorial: Português. 

Nível de dificuldade: ( ) Fácil. ( x ) Médio.   ( ) Difícil. 

Customização: ( x ) Sim.   ( ) Não. 
Permite adicionar imagens e texto na versão gratuita. Na 
versão paga, há opção de mudar cores também. 

Armazenamento da 
produção: 

( x ) Sim.   ( ) Não. 

Download da produ- 
ção: 

( ) Sim. ( x ) Não. 
Na versão gratuita não é possível. Não há a informação se a 
versão paga possibilita o download. 

Escrita colaborativa: ( ) Sim. ( x ) Sim, com ressalva. ( ) Não. 
Disponível somente na versão paga. 

Compartilhamento: ( x ) Sim.   ( ) Não. 
Possibilita compartilhar direto no perfil do usuário nas redes 
sociais do Twitter, Facebook e Pinterest. Outra opção é a de 
compartilhar o link direto para o arquivo. 

Visualização: ( x ) Pública. ( x ) Restrita. 
A visualização é restrita apenas ao usuário enquanto o texto 
é rascunho. Depois de publicado, torna-se pública a visualiza- 
ção. 

Permite comentar a 
produção: 

( x ) Sim.   ( ) Não. 

Permite imprimir: ( x ) Sim.   ( ) Não. 

Banco de imagens: ( ) Sim. ( x ) Não. 
O usuário pode utilizar imagens salvas em seu computador, 
smartphone ou iphone. 

Observação: Necessita um cadastro bem rápido. 
A versão gratuita só permite um rascunho da linha do tempo 
por vez, mas possibilita publicar quantas linhas do tempo 
quiser. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Voltar 

http://www.timetoast.com/
https://www.youtube.com/watch?v=y97USWjQuwY
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Sugestões de atividades - Timetoast 

Tipos de atividade Objetivos Conteúdos 

Leitura/ Produção 
textual de linha do 
tempo. 

Produzir uma linha do tempo a 
partir da leitura da biografia de 
alguma personalidade. 

Gênero discursivo: linha 
do tempo. 

Dados e informações refe- 
rentes à biografia. 

  Organização cronológica 
de fatos. 

  Resumo de dados e infor- 
mações de textos de vá- 
rios gêneros. 

  Compreensão leitora. 

  Produção textual. 

Produção textual de 
linha do tempo. 

Produzir uma linha do tempo 
autobiográfica. 

Gênero discursivo: linha 
do tempo. 

  Dados e informações refe- 
rentes à autobiografia. 

  Organização cronológica 
de fatos. 

  Resumo de dados e infor- 
mações. 

Produção textual de 
linha do tempo. 

Produzir uma linha do tempo a 
partir de experiências vividas. 

Gênero discursivo: linha 
do tempo. 

  Dados e informações refe- 
rentes a relato de experi- 
ências vividas, como via- 
gens. 

  Organização cronológica 
de fatos. 

  Resumo de dados e infor- 
mações. 

  Produção textual. 

Leitura/ Produção 
textual de linha do 
tempo. 

Produzir uma linha do tempo a 
partir de leitura sobre fatos his- 
tóricos. 

Gênero discursivo: linha 
do tempo. 

Dados e informações refe- 
rentes a fatos históricos. 

  Organização cronológica 
de fatos. 

  Resumo de dados e infor- 
mações. 

  Compreensão leitora. 



55 
 

  Produção textual. 

Leitura/ Produção 
textual de linha do 
tempo. 

Produzir uma linha do tempo a 
partir de leitura de textos cientí- 
ficos. 

Gênero discursivo: linha 
do tempo. 

Dados e informações refe- 
rentes a textos de desco- 
bertas científicas. 

  Organização cronológica 
de fatos. 

  Resumo de dados e infor- 
mações. 

  Compreensão leitora. 

  Produção textual. 

Leitura ou Assistir 
vídeo 

Produzir uma linha do tempo a 
partir da leitura de um livro ou 
de assistir a um filme ou docu- 
mentário. 

Gênero discursivo: linha 
do tempo. 

Dados e informações refe- 
rentes a um livro, filme ou 
documentário. 

  Organização cronológica 
de fatos. 

  Resumo de dados e infor- 
mações. 

  Compreensão leitora ou 
compreensão oral. 

  Produção textual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voltar 
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8. CRIADOR DE MAPA MENTAL, FLUXOGRAMAS, 
FLASHCARDS, ATIVIDADES E SLIDES 
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Tipo:  
 

CRIADOR DE MAPA MENTAL, FLUXOGRAMAS, FLASHCARDS, ATIVI 
DADES E SLIDES 

 

Breve descrição: 
 

Programa que permite criar e/ou visualizar mapas mentais, 
fluxogramas, FlashCards, quiz, slides e cursos. 

Apps: GoConqr - Mapa Mental. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Possibilidades peda- 
gógicas: 

Elaboração, pelo professor, de seus próximos recursos e/ou 
utilização dos que estão disponíveis por outros usuários, edi- 
tando-os, caso deseje. 

 

Projeção dos recursos de mapas mentais, fluxogramas e slides 
como apoio da explicação de algum conteúdo ou como apoio 
para apresentação de algum tema por alunos ou pelo profes- 
sor. 

 
Projeção de FlashCards e questões de quiz, a fim de trabalhar 
léxico ou treinar algum outro conteúdo com os alunos, os quais 
respondem diretamente no programa. 

 
Utilização de FlashCards e questões de quiz como atividades 
de introdução de algum tema, para ensino ou revisão de léxi- 
co, como sondagem sobre conhecimento prévio dos estudan- 
tes ou como atividade de pré-leitura. 

 

Acesso, pelos alunos, ao programa, utilizando o laboratório 
de informática ou o próprio smartphone, para responderem as 
atividades. 

 

Adequado para: 
( ) ensino fundamental I.  ( x ) ensino fundamental II. 
( x ) ensino médio. ( x ) ensino superior. 

( x ) professores. 

Observação: É possível visualizar o conjunto das respostas. 
Permite que os alunos respondam de maneira síncrona du- 
rante a aula. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voltar 
Figuras 12 e 13: Exemplo de FlashCard (frente e verso)17 

 

17 Elaborado por Ana Barzanelli e disponível em <https://www.goconqr.com/flashcard/3553127/en-la-ciudad-hay-> 

https://www.goconqr.com/flashcard/3553127/en-la-ciudad-hay-
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Figura 14: Exemplo de mapa mental18 

 
 

 
Voltar 

 
18 Elaborado por Míria Santanna e disponível em <https://www.goconqr.com/mindmap/3658228/games-e-jogos- 
educativos- >. Acesso em 25 mar. 2020. 

https://www.goconqr.com/pt-BR/profiles/1316237
https://www.goconqr.com/mindmap/3658228/games-e-jogos-educativos-
https://www.goconqr.com/mindmap/3658228/games-e-jogos-educativos-
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Programa: GoConqr - Mapa Mental 

Site: < https://www.goconqr.com/pt-BR>. 

Aplicativo para down- 
load: 

( ) Sim, no Play Store (Android) e no App Store(iOS). 
( x ) Não. 

Idioma: Português, espanhol e inglês. 

Custo: ( x ) Gratuito. ( x ) Pago. 
Há versão gratuita e versão paga. 

Link para tutorial: < https://www.youtube.com/watch?v=_lji_MQYxr4 >. 

Idioma do tutorial: Português. 

Nível de dificuldade: ( x ) Fácil. ( ) Médio. ( ) Difícil. 

Customização: ( x ) Sim.   (   ) Não. 
É possível copiar recursos criados por outros usuários para 
editá-los utilizando o programa. É possível inserir texto ver- 
bal, imagens, vídeos, documentos, links e mudar cores, for- 
mas, tamanho e tipo de letras. 

Armazenamento da 
produção: 

( x ) Sim.   ( ) Não. 

Download da   produ- 
ção: 

( x ) Sim.   ( ) Não. 
Permite baixar com formato PNG. 

Escrita colaborativa: ( ) Sim. ( x ) Não. 

Compartilhamento: ( x ) Sim.   (   ) Não. 
É possível compartilhar recursos com outros usuários por e- 
mail ou por link gerado, e também colocá-los em blog ou em 
rede sociais. Há ícone para compartilhamento direto no Fa- 
cebook, Twitter e Linkedln. 

Visualização: ( x ) Pública. ( x ) Restrita. 
Na versão gratuita, não há como optar por deixar o recurso 
privado nem impedir a cópia dele por outros usuários. Isso 
pode ser feito somente na versão paga. 

Permite comentar a 
produção: 

( x ) Sim.   ( ) Não. 
É possível comentar recursos de outros usuários. 

Permite imprimir: ( x ) Sim.   ( ) Não. 

Banco de imagens: ( ) Sim. ( x ) Não. 
Permite utilizar imagens que o usuário tenha salvas em seu 
smartphone ou computador. 

Observação: Permite criar mapas mentais, fluxogramas, FlashCards, quiz, 
slides e cursos. 
Também permite visualizar e utilizar recursos criados por 
outros usuários, inclusive com a opção de editá-los. 
Os alunos podem assistir ao professor projetar os recursos e 
questões ou acessarem o programa e responderem, utilizan- 
do o laboratório de informática ou o próprio smartphone. 
O professor pode colocar a resposta correta, que aparece para 
os alunos após estes responderem, e inserir, inclusive, 
explicação, no gabarito. 

 
Voltar 

https://www.goconqr.com/pt-BR
https://ada.vc/2018/07/04/tutorial-whatsapp/
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Sugestões de atividades - GoConqr 

Tipos de atividade Objetivos Conteúdos 

Produção textual de 
mapas mentais. 

Elaborar mapas mentais para 
explicação de algum conteúdo. 
(Pode ser solicitado aos alunos a 
partir da leitura de algum texto 
ou ser elaborado pelo professor 
para organizar as informações 
apresentadas em sua aula.) 

Qualquer conteúdo. 

Produção textual. 

Organização de informa- 
ções. 

FlashCards. Elaborar cartas com perguntas de 
um lado, em cujo verso, vira- do 
virtualmente, apareça as 
respostas. 

Revisão de qualquer con- 
teúdo. 

FlashCards. Elaborar cartas com vocabulário 
novo que, ao serem viradas vir- 
tualmente pelos alunos, mos- 
trem as imagens a que se refe- 
rem ou sua tradução. 

Léxico variado. 

FlashCards. Elaborar cartas com imagens 
que, viradas virtualmente, dei- 
xem à mostra o termo na língua 
estrangeira. (Os alunos podem ir 
marcando se sabem ou não a 
resposta antes de virarem a 
carta.) 

Léxico variado (como ban- 
deiras de países, cores, 
frutas, peças de roupa, 
etc). 

Múltipla escolha. Elaborar questões de múltipla 
escolha para resposta dos alu- 
nos. (O professor pode colocar a 
resposta correta que aparece 
para eles após responderem e 
inserir, inclusive, explicação, no 
gabarito.) 

Qualquer conteúdo. 

Verdadeiro ou falso. Elaborar questões de verdadeiro 
ou falso para resposta dos alu- 
nos, utilizando o laboratório de 
informática ou próprio smar- 
tphone. (O professor pode colo- 
car a resposta correta que apa- 
rece para eles após responde- 
rem e inserir, inclusive, explica- 
ção, no gabarito.) 

Qualquer conteúdo. 

Slides. Elaborar apresentação de slides 
(há vários formatos para esco- 
lher) integrando recursos elabo- 
rados no programa ou anexando 
vídeos, textos escritos ou ima- 
gens da Internet. 

Qualquer conteúdo. 

Produção textual de Elaborar fluxograma para expli- 
cação de algum conteúdo. 

Qualquer conteúdo. 
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Fluxograma. (Pode ser solicitado aos alunos a 
partir da leitura de algum texto, 
ou ser elaborado pelo professor 
para organizar as informações 
apresentadas em sua aula.) 

Produção textual. 

Organização de informa- 
ções. 

Múltipla escolha ou 
Verdadeiro ou falso. 

Professor elaborar questões de 
múltipla escolha ou de verda- 
deiro ou falso para sondagem 
sobre conhecimento prévio dos 
estudantes. 

Qualquer conteúdo. 

FlashCards/ Pré- 
leitura ou Introdução 
de uma temática. 

Elaborar cartas com perguntas 
relacionadas ao texto para leitu- 
ra ou ao tema a trabalhado na 
aula, para ativação de conheci- 
mentos prévios. 

Qualquer conteúdo. 

Pré-leitura. 

Ativação de conhecimen- 
tos prévios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Voltar 
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9. ELABORADOR DE PLATAFORMA EDUCACIONAL DE 
REDE SOCIAL 
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Tipo: ELABORADOR DE PLATAFORMA EDUCACIONAL DE REDE SOCIAL 

Breve descrição: Plataforma de rede social desenvolvida para ser utilizada por 
professores e estudantes como um espaço de sala de aula 
virtual com interação, gerenciamento de conteúdos, criação, 
distribuição e avaliação de atividades. 

Apps: Edmodo e Google Classroom. 

Possibilidades peda- 
gógicas: 

Possibilita ao professor: 

• organização da aula remota. 

• criação de turmas. 

• gerenciamento de alunos. 

• disponibilização de conteúdos. 

• elaboração de provas com vários tipos de questões. 
• produção de atividades (para serem enviadas ao pro- 

fessor para correção ou com feedback de acertos au- 
tomático para o aluno). 

• elaboração de tarefas para casa. 

• correção de tarefas. 

• atribuição de notas. 

• comentário sobre atividades realizadas pelos alunos. 

• compartilhamento de conteúdos em vídeo e em ou- 
tros formatos de arquivo (como doc e pdf). 

• criação de bibliotecas digitais (repositório para abrigar 
arquivos como apresentações em powerpoint, e- books, 
textos verbais e não verbais). 

• interação por meio de postagens de mensagens. 
• criação de grupos de aprendizagem para trabalhos em 

grupos. 

• criação de enquetes para ter os feedbacks dos alunos. 

• criação de grupos para interagir com outros docentes 
para compartilhar ideias, atividades e aulas. 

• criação de um calendário com datas de entrega de ta- 
refas e provas. 

 

Possibilita aos alunos: 

• Leitura de textos. 

• Assistência a vídeos. 

• Envio de tarefas e avaliações. 

• Postagem de mensagens/ comentários. 

• Acesso a feedbacks, materiais e calendários. 
 

Possibilita aos pais: 

• Acesso ao desempenho dos filhos (no Edmodo, podem 
acessar a plataforma e, no Google Classroom, rece- 
bem por e-mail informações sobre trabalhos penden- 
tes, próximas tarefas e atividades da turma). 

 
Adequado para: 

( ) ensino fundamental I. ( x ) ensino fundamental II. 
( x ) ensino médio. ( x ) ensino superior. 
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 ( x ) professores. 

Observação: No Google Classroom,  todas as atividades são de múltipla 
escolha. 

 
 

Figura 15: Exemplo de questão de múltipla escolha no Edmodo19. 

 
 

Figura 16: Exemplo de atividade no Google Classroom20. 

 
 
 
 
 

 
Voltar 

 

19 Elaborado pelas autoras. 
20 Elaborado pelas autoras. 
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Programa: Edmodo 

Site: <www.edmodo.com>. 

Aplicativo para down- 
load: 

( x ) Sim, no Play Store (Android) e no App Store(iOS). 
( ) Não. 

Idioma: Várias línguas, incluindo o português e o espanhol. 

Custo: ( x ) Gratuito. ( ) Pago. 

Link para tutorial: Tutorial dividido em duas partes: 
<https://www.youtube.com/watch?v=WWOhO4OErAY> e 
<https://www.youtube.com/watch?v=OwJAHQKEROY>. 

Idioma do tutorial: Espanhol. 

Nível de dificuldade: ( ) Fácil.   ( x ) Médio   ( ) Difícil. 

Customização: ( x ) Sim.   ( ) Não. 

Armazenamento da 
produção: 

( x ) Sim.   ( ) Não. 
Permite armazenar as atividades criadas, os textos postados 
e as interações realizadas. 

Download da produ- 
ção: 

( x ) Sim.   ( ) Não. 
Permite baixar os arquivos disponíveis na biblioteca e arqui- 
vos com link do Google Drive. 

Escrita colaborativa: ( x ) Sim.   (   ) Não. 
Permite que outras pessoas editem o arquivo desde que o 
professor vincule sua conta do Google Drive a esta platafor- 
ma (o que é feito via Edmodo). Neste caso, pode usar um 
arquivo salvo em seu Google Drive para compartilhar com seus 
alunos e eles produzirem um texto, fazerem inserções e 
correções. 

Compartilhamento: ( x ) Sim.   (   ) Não. 
Os arquivos são compartilhados com professores e alunos que 
foram convidados a participar deste espaço virtual. No 
entanto, o que é postado na plataforma não possui opção de 
compartilhamento externo. É possível compartilhar textos de 
outros programas para esta plataforma. 

Visualização: ( ) Pública. ( x ) Restrita. 
É um ambiente totalmente fechado e os alunos somente po- 
dem participar das aulas por meio do convite do professor. 

Permite comentar a 
produção: 

( x ) Sim.   ( ) Não. 

Permite imprimir: ( x ) Sim.   ( ) Não. 
Permite imprimir os arquivos disponíveis na biblioteca, arqui- 
vos com link do Google Drive e testes. 

Banco de imagens: ( ) Sim. ( x ) Não. 

Observação: Permite elaborar atividades de relacionar colunas, múltipla 
escolha, completar lacunas, perguntas abertas, enquete, ver- 
dadeiro ou falso, produção textual e questões com inserção 
de imagens, vídeos e arquivos de texto anexos. 

 
 
 
 

Voltar 

http://www.edmodo.com/
https://www.youtube.com/watch?v=WWOhO4OErAY
https://www.youtube.com/watch?v=OwJAHQKEROY
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Programa: Google Classroom/ Google sala de aula 

Site: < https://classroom.google.com >. 

Aplicativo para down- 
load: 

( x ) Sim, no Play Store (Android) e no App Store (iOS). 
( ) Não. 

Idioma: Vários idiomas, inclusive português. O idioma será o mesmo 
configurado na conta Gmail do usuário. 

Custo: ( x ) Gratuito. ( ) Pago. 

Link para tutorial: <https://blogue.rbe.mec.pt/tutorial-de-google-classroom- 
2091968 >. 

Idioma do tutorial: Espanhol. 
Nível de dificuldade: ( x ) Fácil. ( ) Médio. ( ) Difícil. 

Customização: ( x ) Sim. ( ) Não. 

Armazenamento da 
produção: 

( x ) Sim. ( ) Não. 
Permite armazenar as atividades criadas, os textos postados 
e as interações realizadas. 

Download da produ- 
ção: 

( x ) Sim. ( ) Não. 
Permite baixar as produções no formato em que foram pos- 
tadas. 

Escrita colaborativa: ( x ) Sim. (   ) Não. 
Há opção de escrita colaborativa para os alunos ao se criar 
atividade que utilize. Os alunos só podem editar seus pró- 
prios comentários de postagens, se o professor selecionou 
previamente esta opção. 

Compartilhamento: ( x ) Sim. (   ) Não. 
Os arquivos são compartilhados com professores e alunos que 
foram convidados a participar deste espaço virtual. O que é 
postado na plataforma não possui opção de comparti- 
lhamento externo. É possível compartilhar textos de outros 
programas para esta plataforma. 

Visualização: ( ) Pública. ( x ) Restrita. 
É um ambiente totalmente fechado e os alunos somente po- 
dem participar se o professor lhes disponibiliza o código da 
turma. 

Permite comentar a 
produção: 

( x ) Sim. ( ) Não. 

Permite imprimir: ( x ) Sim. ( ) Não. 

Banco de imagens: ( ) Sim.  ( x ) Não. 

Observação: A seção ‘Atividade com teste’ utiliza o APP Google Forms pa- 
ra gerar as provas com opção de dar o feedback da resposta 
correta e com comentários do professor. 
Somente na seção ‘Tarefas com testes’ o professor pode edi- 
tar as questões. 
Há a opção de os alunos enviarem para o professor, direta- 
mente na plataforma, trabalhos e/ou tarefas, além de ques- 
tionários e provas. 
O professor pode definir até que dia os alunos podem postar 
os trabalhos ou respostas às atividades. 
Possui integração com Google Documentos, Google Forms, 

https://classroom.google.com/
https://blogue.rbe.mec.pt/tutorial-de-google-classroom-2091968
https://blogue.rbe.mec.pt/tutorial-de-google-classroom-2091968
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 Apresentações Google, Google Desenhos e Planilhas Google. 
Permite elaborar atividades de múltipla escolha, perguntas 
abertas, enquete, verdadeiro ou falso, produção textual e 
questões com inserção de imagens, vídeos e arquivos de tex- 
to anexos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Voltar 
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Sugestões de atividades - Edmodo e Google Classroom 

Tipos de atividade Objetivos Conteúdos 

Enquete. Ativar conhecimentos prévios. 

Verificar o que os alunos já sa- 
bem sobre um determinado 
gênero discursivo. 

Qualquer gênero discursi- 
vo. 

Leitura: alguns textos 
de um gênero discur- 
sivo selecionado. 

Desenvolver a compreensão 
leitora. 

Desenvolver o reconhecimento 
do gênero discursivo trabalha- 
do. 

Compreensão leitora. 

Reconhecimento do gêne- 
ro discursivo escolhido. 

Múltipla escolha/ 
Relacionar colunas 
(elaborada no Edmo- 
do). 

Identificar os elementos que 
caracterizam as tipologias pre- 
sentes na composição formal do 
gênero escolhido. 

Características das tipolo- 
gias textuais presentes no 
gênero selecionado. 

Perguntas de respos- 
ta curta/ Múltipla 
escolha. 

Identificar os elementos que 
caracterizam o gênero discursi- 
vo selecionado. 

Características do gênero 
discursivo escolhido. 

Leitura de um texto 
específico do gênero 
discursivo seleciona- 
do. 

Ler o texto. Compreensão leitora. 

Gênero discursivo traba- 
lhado. 

Léxico relacionado ao tex- 
to escolhido. 

Verdadeiro ou falso. Identificar o contexto de produ- 
ção e a finalidade do gênero a 
partir da leitura do texto seleci- 
onado. 

Gênero discursivo escolhi- 
do. 

Verdadeiro ou falso / 
Múltipla escolha/ 
Perguntas de respos- 
ta curta. 

Verificar a compreensão leitora 
do texto. 

Compreensão leitora de 
texto específico do gênero 
trabalhado. 

Múltipla escolha/ 
Perguntas de respos- 
ta curta. 

Identificar o(s) sentido(s) pro- 
porcionado(s) por determinados 
elementos linguísticos presentes 
no texto. 

Aplicar adequadamente os ele- 
mentos identificados em cada 
situação proposta. 

Elementos linguísticos 
presentes no texto e re- 
correntes no gênero, co- 
mo, por exemplo, conec- 
tores, tempos verbais, 
artigos, advérbios, pontu- 
ação, linguagem e infor- 
mal. 

Assistência a vídeo. Assistir ao vídeo; 

Compreender outra versão do 
texto lido. 

Compreensão oral do ví- 
deo. 
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  Léxico relacionado ao ví- 
deo escolhido. 

Completar lacunas 
(elaborada no Edmo- 
do).. 

Identificar palavras no vídeo. Vocabulário próprio de 
situações e lugares, obje- 
tos e personagens do ví- 
deo. 

Perguntas de respos- 
ta curta/ Múltipla 
escolha/ Verdadeiro 
ou Falso. 

Verificar a compreensão oral do 
vídeo. 

Compreensão oral do ví- 
deo. 

Relacionar colunas 
(elaborada no Edmo- 
do). 

Comparar a versão escrita e a 
versão em vídeo de um texto. 

Compreensão leitora. 

Compreensão oral. 

Relacionar textos. 

Intertextualidade. 

Produção textual co- 
laborativa, revisão e 
reescrita. 

Escrever, em trios, uma versão 
moderna do texto no gênero 
trabalhado. (O professor criar 
uma situação de produção para 
o enunciado da atividade e inse- 
rir na plataforma um    arquivo do 
editor de texto do Google 
Documentos. Os alunos podem 
ilustrar o texto com imagens da 
Internet ou desenhos criados por 
eles.) 

Realizar revisão e reescrita cola- 
borativa do texto. 

Produção textual do gêne- 
ro trabalhado. 

Léxico e elementos lin- 
guísticos pertinentes ao 
gênero e à temática do 
texto. 

Relacionar patê verbal e 
não verbal de um texto. 

Leitura e comentário 
das produções textu- 
ais dos colegas. 

Ler as produções dos grupos 
compartilhadas como posta- 
gens. 

Comentar as produções dos 
grupos compartilhadas como 
postagens 

Compreensão leitora. 

Produção textual de co- 
mentário. 

Léxico e elementos lin- 
guísticos pertinentes ao 
gênero comentário. 

Perguntas. Responder perguntas sobre ví- 
deo, texto verbal ou não verbal 
e/ou link. 

Qualquer conteúdo. 

Compreensão leitora. 

Compreensão oral. 

Pesquisa/ Elaboração 
de slides para apre- 
sentação. 

Realizar, individualmente ou em 
grupo, pesquisas na Internet e 
elaboração de slides para poste- 
rior apresentação em sala. 

Qualquer temática. 

Compreensão leitora. 

Produção escrita. 

Produção oral. 
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Produção textual co- 
laborativa de um gê- 
nero discursivo / Re- 
visão / Reescrita co- 
laborativa. 

Elaborar, em grupos, por meio de 
escrita colaborativa, a produ- ção 
textual em um gênero dis- 
cursivo. (O professor pode valer- 
se da integração com o Docu- 
mentos Google para propor a 
escrita nesse último). 

Realizar a revisão e escrita tam- 
bém de forma colaborativa. 

Qualquer gênero 
discursivo. 

Produção textual. 

Múltipla escolha. Responder a questões de múlti- 
pla escolha sobre qualquer con- 
teúdo ou texto. 

Qualquer conteúdo. 

Compreensão leitora. 

Compreensão oral. 

Aspectos culturais. 

Qualquer gênero 
discursivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Voltar 
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10. GAMIFICADOR DE ATIVIDADES 
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Tipo: GAMIFICADOR DE ATIVIDADES 

Breve descrição: Programa que permite criar atividades educativas multimídia. 

Apps: Educaplay. 

Possibilidades peda- 
gógicas: 

Elaboração, pelos professores, de atividades como: palavras- 
cruzadas, sopa de letras, relacionar colunas, perguntas sobre 
vídeos, completar lacunas, mapa interativo, entre outras. 

 

Também permite localizar atividades prontas disponíveis na 
plataforma. 

 
Os alunos podem realizar as atividades online. 

 

Adequado para: 
( x ) ensino fundamental I. ( x ) ensino fundamental II. 
( x ) ensino médio. ( x ) ensino superior. 
( x ) professores. 

Observação: Há vários tipos de atividades possíveis e a criação ocorre de 
forma fácil e rápida. Como os conteúdos das atividades são 
dados pelo docente, é possível utilizar as atividades com di- 
versos níveis de ensino. 

 
 

Figura 17: Exemplo de atividade de Palavras cruzadas criada no Educaplay21 
 

 

Voltar 
 
 
 

21 Atividade criada por Higor Cavalcante durante participação em projetos de pesquisa e ensino orientado por uma 
das autoras, e disponível em < https://es.educaplay.com/recursos-educativos/2932371- 
crucigrama_de_los_animales.html> . Acesso em: 04 mar. 2020. 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/2932371-crucigrama_de_los_animales.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/2932371-crucigrama_de_los_animales.html
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Programa: Educaplay 

Site: <www.educaplay.com>. 

Aplicativo para 
download: 

( ) Sim, no Play Store (Android) e no App Store(iOS). 
( x ) Não. 

Idioma: Inglês, espanhol e francês. 

Custo: ( x ) Gratuito. ( x ) Pago. 
Há versão gratuita e versões pagas. 

Link para tutorial: <https://es.educaplay.com/es/blog/tag/tutoriales+educaplay/>. 

Idioma do tutorial: Espanhol. 

Nível de   dificulda- 
de: 

( ) Fácil. ( x ) Médio.   ( ) Difícil. 

Customização: ( x ) Sim.   ( ) Não. 

Armazenamento da 
produção: 

( x ) Sim.   ( ) Não. 

Download da   pro- 
dução: 

( ) Sim. ( x ) Não. 

Escrita colaborativa: ( ) Sim. ( x ) Não. 

Compartilhamento: ( x ) Sim.   ( ) Não. 
Possibilita enviar link direto para a atividade, exportar as ativi- 
dades para Moodle, Edmodo e blogs e também compartilhá-las 
no Twitter e Facebook. 

Visualização: ( x ) Pública.    ( x ) Restrita. 
A versão gratuita somente possui a opção de deixar a produção 
Pública. dentro desta plataforma para que qualquer pessoa 
possa visualizá-la. Na versão paga, é possível deixar a atividade 
privada ou só para os grupos que o usuário tiver criado e indi- 
cado. 

Permite comentar a 
produção: 

( x ) Sim.   ( ) Não. 
Após a publicação, pode-se postar comentário sobre a ativida- 
de. 

Permite imprimir: ( x ) Sim.   ( ) Não. 

Banco de imagens: ( ) Sim. ( x ) Não. 

Observação: Ao começar a elaborar cada tipo de atividade, aparece a opção 
de assistir a um tutorial sobre ela. 
O professor, ao elaborar uma atividade, pode escolher quantas 
tentativas o aluno terá para respondê-la corretamente, quanto 
tempo terá disponíveis para sua realização, se serão considera- 
das ou não maiúsculas, minúsculas e acentos. 
As respostas são inseridas pelo docente e a plataforma a partir 
disso, dá o feedback para os alunos em relação a seus erros e 
acertos. 
Permite gamificar conteúdos por meio de seus tipos possíveis de 
atividades interativas. 
Possibilita localizar atividades prontas no repositório do pro- 
grama. 

 
 

Voltar 

http://www.educaplay.com/
https://es.educaplay.com/es/blog/tag/tutoriales%2Beducaplay/
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Sugestões de atividades - Educaplay 

Tipos de atividade Objetivos Conteúdos 

Assistência a vídeo / 
Perguntas sobre o ví- 
deo. 

Assistir ao vídeo e 
compreendê-lo. 

Compreensão oral do vídeo. 

Léxico relacionado ao vídeo 
escolhido. 

Palavras-cruzadas. Escrever corretamente tempos 
verbais a partir da indicação de 
modo, tempo, pessoa e 
número. 

Qualquer tempo verbal. 

Relacionar colunas. Identificar diferença de uso de 
tempos verbais no passado. 

ou 

Identificar diferença de uso de 
tempos verbais no futuro. 

ou 

Identificar diferença de senti- 
do em tempos verbais em dife- 
rentes modos. 

Tempos verbais no passado. 

ou 

Tempos verbais no futuro. 

ou 

Tempos e modos verbais. 

Completar lacunas. Aplicar um elemento linguísti- 
co em contextos diversos ade- 
quadamente. 

Qualquer elemento linguís- 
tico, como, por exemplo, 
qualquer tempo verbal ou 
conectores. 

Palavras-cruzadas/ 
Sopa de letras/ Relaci- 
onar colunas/ Comple- 
tar lacunas. 

Identificar léxicos relacionados 
a uma determinada temática. 

Léxico da temática que o 
professor estiver traba- 
lhando nas aulas, como, por 
exemplo: parentesco, pro- 
fissões, alimentos, roupas, 
animais, números, naciona- 
lidades e cores. 

Mapa interativo. Elaborar um mapa interativo 
para o trabalho com vocabulá- 
rio de determinada temática 
com apoio visual. 

Léxico da temática que o 
professor estiver traba- 
lhando nas aulas, como, por 
exemplo: partes do corpo, 
países e alimentos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Voltar 
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11. ELABORADOR DE ATIVIDADES PARA 
AVALIAÇÕES E QUESTIONÁRIOS DE PESQUISA 



76 
 

Tipo:  
 

ELABORADOR DE ATIVIDADES PARA AVALIAÇÕES E QUESTIONÁRIOS 
DE PESQUISA 

 

Breve descrição: 
 

Programa que permite elaborar provas, atividades e questio- 
nários de pesquisa. 

Apps: Google Forms e Socrative. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Possibilidades peda- 
gógicas: 

Elaboração e aplicação de questionários, o que permite a ob- 
tenção de um perfil da turma e de seus interesses para organi- 
zar as aulas, e fazer a avaliação do grupo em relação à discipli- 
na. 

Realização de pesquisas que envolvam a comunidade escolar 
e/ou a comunidade externa. 

Administração de pesquisas / questionários com visualização 
de todas as respostas dadas a cada pergunta, inclusive com 
gráfico e porcentagens e também há a opção de ver todas as 
respostas dadas por pessoa. 

Elaboração e aplicação de atividades sobre textos verbais ou 
não verbais (imagens estáticas ou vídeos). 

O Google Forms permite a elaboração de questões abertas e de 
múltipla escolha. 

O Socrative permite a elaboração de questões de múltipla es- 
colha, respostas curtas, verdadeiro ou falso e completar lacu- 
na. 

Elaboração de provas, permitindo ao professor uma avaliação 
formativa em que este tem um panorama do que seu grupo 
de alunos mais errou e acertou a fim de poder reorganizar as 
aulas. 

O Google Forms permite a visualização das respostas por 
questão ou por aluno, com dados em gráficos e porcentagens. 

O Socrative permite a visualização do resultado em porcenta- 
gem por questão, por pontos, por aluno ou por turma. 

Com o Socrative, o professor controla se o aluno terá a visuali- 
zação ou não, imediatamente, de sua nota e das perguntas que 
errou e acertou. 

 

Adequado para: 
( x ) ensino fundamental I. ( x ) ensino fundamental II. 

( x ) ensino médio. ( x ) ensino superior. 

( x ) professores. 

Observação: Há vários tipos de atividades possíveis e a criação ocorre de 
forma fácil e rápida. Como os conteúdos das atividades são 
dados pelo docente, é possível utilizar as atividades com di- 
versos níveis de ensino. 
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Figura 18: Exemplo de como aparecem as respostas de questões abertas e de múltipla 
escolha no Google Forms22 

 

Figura 19: Exemplo de questão de múltipla escolha elaborada no Socrative23 
 

 

 
Voltar 

 
 
 
 
 

22 Questionário realizado por uma das autoras com participantes de um projeto de ensino. 
23 Elaborado pelas autoras. 
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Programa: Google Forms / Formulários Google 

Site: <https://docs.google.com/forms>. 

Aplicativo para down- 
load: 

( ) Sim, no Play Store (Android) e no App Store(iOS). 
( x ) Não. 

Idioma: Várias línguas, incluindo o português. 

Custo: ( x ) Gratuito. ( ) Pago. 

Link para tutorial: <https://gsuite.google.com.br/learning- 
center/products/forms/get-started/#!/>. 

Idioma do tutorial: Português. 

Nível de dificuldade: ( x ) Fácil. ( ) Médio.   ( ) Difícil. 

Customização: ( x ) Sim.   ( ) Não. 
Possui modelos de formulário para serem editados e tam- 
bém pode ser criado um formulário a partir de uma página 
em branco. 

Armazenamento da 
produção: 

( x ) Sim.   ( ) Não. 
O arquivo fica armazenado ‘nas nuvens’ do Google Drive. 

Download da produ- 
ção: 

( x ) Sim.   ( ) Não. 
Permite o download das respostas obtidas. 

Escrita colaborativa: ( x ) Sim.   (   ) Não. 
Permite que vários usuários editem um mesmo arquivo si- 
multaneamente, realizando inserções e exclusões de parte 
escrita, imagens, vídeos, links e formatações de texto, com 
exibição em tempo real das modificações realizadas. 

Compartilhamento: ( x ) Sim.   ( ) Não. 
Pode ser acessado por meio de link, que pode ser enviado 
por e-mail, ou disponibilizado no Edmodo, em um blog ou em 
uma rede social. 

Visualização: ( x ) Pública.    ( x ) Restrita. 
Possui a opção de deixar ou não a produção pública dentro 
desta plataforma para outros usuários. Ao clicar em ‘Opções 
de compartilhamento’, há opção de deixar o arquivo público, 
restrito a pessoas com o link e restrito a pessoas específicas. 

Permite comentar a 
produção: 

( ) Sim. ( x ) Não. 
Permite responder as questões, mas não tem espaço para 
comentários sobre o formulário. 

Permite imprimir: ( x ) Sim.   ( ) Não. 
É possível imprimir tanto o questionário/ teste como as res- 
postas obtidas. 

Banco de imagens: ( x ) Sim. (   ) Não. 
Possui imagens para os temas dos questionários e outras para 
serem usadas nas perguntas. Também possibilita buscar 
imagens já salvas pelo usuário, tirar foto e procurar na Inter- 
net imagens estáticas e em movimento (vídeos) para inserir 
nas questões. 

Observação: É possível elaborar questões de múltipla escolha e também 
perguntas que exijam digitar uma resposta bem curta ou 
mesmo um parágrafo. 

https://docs.google.com/forms
https://gsuite.google.com.br/learning-center/products/forms/get-started/%23!/
https://gsuite.google.com.br/learning-center/products/forms/get-started/%23!/
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Programa: 

 

Socrative Teacher e Socrative Student 

Site: < www.socrative.com/ >. 

Aplicativo para down- 
load: 

( x ) Sim, no Play Store (Android) e no App Store(iOS). 
( ) Não. 
Existem contas separada para alunos e para professores. 

Idioma: Na conta para o professor, o idioma é o inglês, mas este pode 
optar por traduzir o programa com o tradutor do navegador. 
Na conta do aluno, há opção de várias línguas, incluindo o 
português, o inglês e o espanhol. 

Custo: ( x ) Gratuito. ( x ) Pago. 
Existe versão gratuita e versão paga. 

Link para tutorial: < https://www.youtube.com/watch?v=46ptcGPSbxk >. 

Idioma do tutorial: Português. 
Nível de dificuldade: ( ) Fácil. ( x ) Médio.   ( ) Difícil. 

Customização: ( ) Sim. ( x ) Não. 

Armazenamento da 
produção: 

( x ) Sim.   ( ) Não. 
O arquivo fica armazenado na plataforma. 

Download da produ- 
ção: 

( x ) Sim.   ( ) Não. 
Possibilita download em PDF ou no Google Drive. 

Escrita colaborativa: ( ) Sim. ( x ) Não. 

Compartilhamento: ( x ) Sim.   ( ) Não. 
Pode ser compartilhado link ou no nome da sala. 

Visualização: ( ) Pública. ( x ) Restrita. 
As atividades são restritas às pessoas com o link da atividade. 

Permite comentar a 
produção: 

( ) Sim. ( x ) Não. 
Permite responder às questões e ver as respostas dadas pelo 
professor, mas não há espaço para comentários. 

Permite imprimir: ( x ) Sim.   ( ) Não. 
É possível imprimir depois de fazer o download do arquivo. 

Banco de imagens: ( ) Sim. ( x ) Não. 

Observação: Se a conta do professor for do Gmail, ele pode ver os relató- 
rios por meio do Google Drive. 
Na versão gratuita, é possível ter 50 estudantes na sala virtu- 
al, uma sala por professor e lançar um bloco de atividades de 
cada vez para os alunos. 
Possibilita a elaboração de questões de múltipla escolha, 
verdadeiro ou falso, completar lacuna, pergunta de resposta 
curta. 
Possui modelos dos tipos de questões que permite elabo- rar. 
Permite adicionar às questões texto ou imagem disponíveis no 
computador do usuário. 

 
 

Voltar 

http://www.socrative.com/
https://www.youtube.com/watch?v=46ptcGPSbxk


80 
 

Sugestões de atividades - Google Forms e Socrative 

Tipos de atividade Objetivos Conteúdos 

Questionário de son- 
dagem. 

Elaborar questionários. 
 
Obter um perfil da turma e de seus 
interesses. (O professor po- de 
utilizar os dados obtidos para 
organizar as aulas.) 

Informações sobre os 
alunos, seu estudo ante- 
rior da língua e interes- 
ses. 

Questionário de pes- 
quisa. 

Realizar pesquisas que envolvam 
a comunidade escolar e/ou a co- 
munidade externa. 

 

Agrupar as respostas. 
 

Visualizar os dados em gráficos e 
porcentagens. 

Qualquer temática. 

Leitura ou Assistência 
a vídeo/ Teste de 
múltipla escolha. 

Elaborar provas. 
 

Aplicar provas. (Isso permite ao 
professor uma avaliação formati- 
va em que este tem um panora- 
ma do que seu grupo de alunos 
mais errou e acertou a fim de 
poder reorganizar as aulas.) 

Qualquer conteúdo. 

Compreensão leitora. 

Compreensão oral. 

Autoavaliação dos 
alunos. 

Elaborar questionário. 
 

Aplicar questionário. (Isso possi- 
bilita uma autoavaliação de cada 
aluno e da turma.) 

Autoavaliação. 

Leitura/ Múltipla es- 
colha. 

Verificar a compreensão leitora a 
partir da leitura de um texto. 

Qualquer conteúdo. 

Compreensão leitora. 

Vocabulário diverso. 

Assistência a vídeo / 
Verdadeiro ou falso. 

Verificar a compreensão oral por 
meio de vídeo. 

Qualquer conteúdo. 

Compreensão oral. 

Vocabulário diverso. 

Completar lacunas 
(Pode ser elaborada 
no Socrative). 

Utilizar algum elemento linguísti- 
co corretamente. 

Qualquer conteúdo gra- 
matical. 

Pergunta de resposta 
curta. 

Explorar a argumentação e/ou 
exposição de opinião dos alunos 
sobre determinado tema. 

Qualquer temática. 

Argumentação. 

Atitude valorativa. 

Voltar 
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12. EDITOR DE VÍDEO COM ELABORADOR DE 
ATIVIDADES INTERNAS 



82 
 

Tipo: EDITOR DE VÍDEO COM ELABORADOR DE ATIVIDADES INTERNAS 

Breve descrição: Programa que permite editar vídeos e incluir neles comentá- 
rios e questões. 

Apps: Edpuzzle. 

Possibilidades peda- 
gógicas: 

Recorte/ edição de vídeos. 
 
Inserção de música de fundo em vídeos. 

 

Inserção, ao longo do vídeo, de comentários escritos. 
 
Inserção, ao longo do vídeo, de comentários/ explicações em 
áudio. 

 
Inserção, ao longo do vídeo, de perguntas abertas. 

 

Inserção, ao longo do vídeo, de questões de múltipla escolha. 
 
Visualização, cópia e edição de vídeos, produzidos ou baixados 
e editados por outros usuários, que ficam armazenados no 
programa. 

 

Visualização e edição de vídeos que o próprio usuário tenha 
salvos em seu computador ou smartphone. 

 

Adequado para: 
( x ) ensino fundamental I.  ( x ) ensino fundamental II. 
( x ) ensino médio. ( x ) ensino superior. 
( x ) professores. 

Observação: Há vários tipos de atividades possíveis e a criação ocorre de 
forma fácil e rápida. Como os conteúdos das atividades são 
dados pelo docente, é possível utilizar as atividades com di- 
versos níveis de ensino. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voltar 
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Figuras 20 e 21: Exemplos de vídeos com atividades criados no Edpuzzle24 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Voltar 

 
24 Respectivamente, material de Diana Lastra, disponível em 
<https://edpuzzle.com/media/5e8cd649f734a23eed08980b> e material de Brandilynne Thueringer disponível em 
<https://edpuzzle.com/media/5e8632d415e26a3efd5c5aab> .Acesso em: 13 mar. 2020. 

https://edpuzzle.com/media/5e8cd649f734a23eed08980b
https://edpuzzle.com/channel/5e84b765a155e83f791d1222
https://edpuzzle.com/media/5e8632d415e26a3efd5c5aab
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Programa: Edpuzzle 

Site: <www.edpuzzle.com>. 

Aplicativo para down- 
load: 

( x ) Sim, no Play Store (Android) e no App Store(iOS). 
( ) Não. 

Idioma: Inglês. 

Custo: ( x ) Gratuito. ( x ) Pago. 
Há versão gratuita e versão paga. 

Link para tutorial: < www.youtube.com/watch?v=UlufDjpUfCc >. 

Idioma do tutorial: Português. 

Nível de dificuldade: ( ) Fácil. ( x ) Médio. ( ) Difícil. 

Customização: ( x ) Sim.   (   ) Não. 
Possibilita recortar vídeo, inserir som ou narração, inserir 
questões em qualquer momento da exibição. Também é 
possível fazer essa customização com vídeos produzidos por 
outros usuários, podendo editá-lo completamente. 

Armazenamento da 
produção: 

( x ) Sim.   ( ) Não. 
Permite armazenar tanto os vídeos salvos como os editados. 

Download da   produ- 
ção: 

( ) Sim. ( x ) Não. 

Escrita colaborativa: ( ) Sim. ( x ) Não. 

Compartilhamento: ( x ) Sim.   (   ) Não. 
Os arquivos são compartilhados com alunos que foram con- 
vidados pelo usuário a participar deste espaço virtual. O que é 
postado na plataforma pode ser compartilhado por meio 
do link para o vídeo. 

Visualização: ( x ) Pública.    ( x ) Restrita. 
É um ambiente totalmente fechado e os alunos somente 
podem participar se o professor lhes disponibiliza o código da 
turma. No entanto, outros professores cadastrados na 
plataforma podem ver, copiar e editar os vídeos, salvando-os 
em seu espaço pessoal no programa, o que faz com que a 
visualização seja pública para os usuários do aplicativo. 

Permite comentar a 
produção: 

( ) Sim. ( x ) Não. 

Permite imprimir: ( ) Sim. ( x ) Não. 

Banco de imagens: ( x ) Sim.   ( ) Não. 
Vídeos postados na própria plataforma e também acesso a 
vídeos de outras plataformas como o YouTube. 

Observação: Tem integração com o Google Sala de aula, podendo se 
aproveitar o que é produzido lá neste outro programa. 

 
 
 
 
 
 

Voltar 

http://www.edpuzzle.com/
http://www.youtube.com/watch?v=UlufDjpUfCc
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Sugestões de atividades - Edpuzzle 

Tipos de atividade Objetivos Conteúdos 

Múltipla escolha / 
Perguntas abertas. 

Avaliar a compreensão do ví- 
deo. 

 

Identificar palavras no vídeo. 
 
Verificar a compreensão do 
significado das palavras que 
aparecem no vídeo. 

 
Identificar a ordem dos fatos. 

 

Identificar informações apre- 
sentadas no vídeo. 

Compreensão oral a partir 
de qualquer temática. 

 

Léxico sobre a temática do 
vídeo. 

 
Compreensão lexical refe- 
rente à temática escolhida. 

 
Compreensão oral. 

Perguntas abertas. Escrever, individualmente, um 
comentário sobre o vídeo. 

Produção textual. 
 

Gênero discursivo: comen- 
tário. 

Assistência a vídeo / 
Leitura e/ou Audição 
de comentários do 
professor. 

Entender conteúdo relaciona- 
do a elementos linguísticos, 
literários, culturais e/ou histó- 
ricos. 

Elementos linguísticos, lite- 
rários, culturais e/ou histó- 
ricos escolhidos pelo pro- 
fessor. 

 
Compreensão oral. 

Múltipla escolha / 
Perguntas abertas. 

Praticar conceitos e conteúdos 
explicados no vídeo e nos co- 
mentários do professor. 

Elementos linguísticos, lite- 
rários, culturais e/ou histó- 
ricos escolhidos pelo pro- 
fessor. 

 
Compreensão oral. 

Assistência a vídeos/ 
Múltipla escolha / 
Perguntas abertas. 

Comparar dois vídeos sobre 
determinada temática. 

Compreensão oral. 
 
Intertextualidade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voltar 
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13. CORRETOR DE AVALIAÇÕES E ATIVIDADES 
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Tipo: CORRETOR DE AVALIAÇÕES E ATIVIDADES 

 

Breve descrição: 
 

Programa que permite a correção automática de avaliações 
e atividades. 

Apps: Flubaroo e Socrative (ver quadro de descrição do aplicativo 
na p. 62) 

Possibilidades peda- 
gógicas: 

Correção automática de avaliações online de múltipla escolha 
e de preenchimento, a partir de gabarito informado pelo 
professor. 

 

Correção automática de atividades online de múltipla escolha 
e de preenchimento, a partir de gabarito informado pelo 
professor. 

 

Identificação do que os alunos mais erraram e mais acerta- 
ram, o que auxilia a orientação da prática docente. 

Adequado para: ( x ) ensino fundamental I. ( x ) ensino fundamental II. 
( x ) ensino médio. ( x ) ensino superior. 
( x ) professores. 

Observação: Compartilha as pontuações com os alunos. 

 
 

Figura 22: Exemplo de planilha gerada no Flubarroo25 

 
 

Voltar 

 
25 Imagem disponível no vídeo < 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=120&v=U06W3H_iDho&feature=emb_logo> . Acesso em: 25 
mar. 2020. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=120&v=U06W3H_iDho&feature=emb_logo
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Programa: Flubaroo 

Site: Dentro de complementos do Google Forms 
<https://gsuite.google.com/marketplace/app/flubaroo/8176 
38980086?pann=cwsdp&hl=en>. 

Aplicativo para down- 
load: 

( ) Sim, no Play Store (Android) e no App Store(iOS). 
( x ) Não 

Idioma: Inglês. 

Custo: ( x ) Gratuito. ( ) Pago. 

Link para tutorial: <http://wiki.fahor.com.br/Flubaroo_- 
_Corre%C3%A7%C3%A3o_autom%C3%A1tica_de_provas> e 
<http://www.flubaroo.com/flubaroo-user-guide>. 

Idioma do tutorial: Português e inglês. 

Nível de dificuldade: ( ) Fácil ( x ) Médio. ( ) Difícil. 

Customização: ( ) Sim. ( x ) Não. 

Armazenamento da 
produção: 

( x ) Sim.   ( ) Não. 

Download da   produ- 
ção: 

( x ) Sim.   ( ) Não. 

Escrita colaborativa: ( ) Sim. ( x ) Não. 

Compartilhamento: ( x ) Sim.   ( ) Não. 
Há opção de enviar por e-mail as notas e respostas para os 
alunos ou deles acessarem pelo Google Drive essas informa- 
ções. 

Visualização: ( ) Pública. ( x ) Restrita. 

Permite comentar a 
produção: 

( ) Sim. ( x ) Não. 

Permite imprimir: ( x ) Sim.   ( ) Não. 

Banco de imagens: ( ) Sim. ( x ) Não. 

Observação: É um complemento do Formulários Google e do Google 
Folhas. 
O programa pode ser utilizado após o professor criar uma 
prova ou algumas atividades no Google Forms. 
Permite enviar feedback aos alunos. 
O professor coloca o gabarito no Flubaroo e este: 

• Gera uma planilha com o nome, data, horário em que 
os estudantes responderam as questões e com as 
respostas dadas. 

• Calcula a pontuação média da turma, a pontuação 
média por pergunta, apresenta um gráfico de distri- 
buição de notas, destaca as respostas que os alunos 
acertaram em verde, e as que erraram, em vermelho, 
com a resposta correta. 

Mostra, em laranja, as questões em que os alunos apresen- 
taram o menor índice de acertos, e, em vermelho, quem teve 

rendimento inferior a 50%. 
 

Voltar 

https://gsuite.google.com/marketplace/app/flubaroo/817638980086?pann=cwsdp&hl=en
https://gsuite.google.com/marketplace/app/flubaroo/817638980086?pann=cwsdp&hl=en
http://wiki.fahor.com.br/Flubaroo_-_Corre%C3%A7%C3%A3o_autom%C3%A1tica_de_provas
http://wiki.fahor.com.br/Flubaroo_-_Corre%C3%A7%C3%A3o_autom%C3%A1tica_de_provas
http://www.flubaroo.com/flubaroo-user-guide
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Sugestões de atividades - Flubaroo e Socrative 

Tipos de atividade Objetivos Conteúdos 

Correção de provas/ 
Feedback. 

Corrigir avaliações online de 
múltipla escolha e/ou de 
preenchimento. 

Qualquer conteúdo. 

 
Identificar o que os alunos mais 
erraram e mais acertaram como 
orientação da prática docente. 

 

 
Compartilhar as pontuações com 
os alunos a fim de que tenham um 
feedback de sua aprendizagem. 

 

Correção de ativida- 
des/ Feedback. 

Corrigir atividades online de 
múltipla escolha e/ou de 
preenchimento. 

Qualquer conteúdo. 

 
Identificar o que os alunos mais 
erraram e mais acertaram como 
orientação da prática docente. 

 

 
Compartilhar as pontuações com 
os alunos a fim de que tenham um 
feedback de sua aprendizagem. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Voltar 
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14. ELABORADOR DE APRESENTAÇÕES 
(SLIDES ONLINE) 
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Tipo: ELABORADOR DE APRESENTAÇÕES (SLIDES ONLINE) 

Breve descrição: Programa que permite criar apresentações de slides online. 

Apps: Apresentações Google e Prezi. 

Possibilidades peda- 
gógicas: 

Criação de apresentações de slides com inserção de links in- 
ternos e externos, textos verbais e não verbais, áudio e ani- 
mações. 

 

Apresentação de trabalhos pelos estudantes. 

Apresentação para aulas expositiva dos docentes. 

Elaboração de slides de histórias, pelos professores, e inser- 
ção de atividades utilizando hiperlinks para atividades elabo- 
radas em outros programas. 

 

Escrita colaborativa dos slides de uma apresentação de traba- 
lho, de maneira a ter o envolvimento de todo o grupo de alu- 
nos. 

 

Adequado para: 
( x ) ensino fundamental I.  ( x ) ensino fundamental II. 
( x ) ensino médio. ( x ) ensino superior. 
( x ) professores. 

Observação: Funcionamento bem semelhante ao do PowerPoint e possibi- 
lita a edição colaborativa de usuários. Alunos do ensino fun- 
damental I podem ler/assistir as apresentações e os outros 
níveis de ensino conseguem criá-las. 

 

Figura 23: Slide inicial do ODEA Blancanieves y los siete enanitos26 

 
 

Voltar 
 
 

26 Arquivo pessoal. ODEA desenvolvido, na Unioeste, no âmbito do projeto de pesquisa “Descrição e elaboração de 
objetos digitais de ensino–aprendizagem de espanhol”, financiado pela Fundação Araucária, e do projeto de ensino 
PIBID – espanhol, financiado pela CAPES. Ver o artigo de Cavalcante e Castela (2018) sobre ele em < 
https://seer.ufs.br/index.php/Travessias/article/view/8903 >. 

https://seer.ufs.br/index.php/Travessias/article/view/8903
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Programa: Apresentações Google 

Site: <https://docs.google.com/presentation/u/0/>. 

Aplicativo para down- 
load: 

( x ) Sim, no Play Store (Android) e no App Store(iOS). 
( ) Não. 

Idioma: Várias línguas, incluindo o português. 

Custo: ( x ) Gratuito. ( ) Pago. 
Link para tutorial: <https://www.youtube.com/watch?v=5Ezo0-pF09g >. 

Idioma do tutorial: Português. 

Nível de dificuldade: ( x ) Fácil. ( ) Médio.   ( ) Difícil. 
É bem semelhante ao PowerPoint. 

Customização: ( x ) Sim.   ( ) Não. 

Armazenamento da 
produção: 

( x ) Sim.   ( ) Não. 
O arquivo fica armazenado ‘nas nuvens’ do Google Drive. 
Também pode ser armazenado em um dos repositórios de 
objetos digitais disponíveis na Internet. 

Download da produ- 
ção: 

( x ) Sim.   ( ) Não. 
Permite baixar as produções em formato  PPTX, ODP, PDF, 
TXT, JPG, PNG e SVG. 

Escrita colaborativa: ( x ) Sim.   ( ) Não. 
Permite que várias pessoas editem o texto, desde que o link 
de acesso tenha sido compartilhado com elas. 
O que for criado ou alterado pelo usuário neste aplicativo via 
computador também aparecerá automaticamente no aplica- 
tivo via smartphone e vice-versa, ou seja, as modificações são 
bilaterais - sendo o conteúdo salvo em ambos desde que o 
aplicativo esteja baixado no aparelho móvel. 

Compartilhamento: ( x ) Sim.   ( ) Não. 
Pode ser enviado link por e-mail. Também pode ser disponi- 
bilizado hiperlink em um slide do Apresentações Google, na 
página do Edmodo, de um blog ou de uma rede social. 

Visualização: ( x ) Pública.    ( x ) Restrita. 
Possui a opção de deixar ou não a produção Pública. dentro 
desta plataforma para que outros usuários possam visualizá- 
la. 
Para o conteúdo ser público é preciso clicar em ‘Publicar na 
Web’. 
Enquanto o arquivo está sendo editado, sua visualização é 
restrita. 

Permite comentar a 
produção: 

( x ) Sim.   (   ) Não. 
Ao enviar o link para quem vai poder ter acesso ao arquivo, o 
usuário escolhe para cada pessoa a opção de editar, comen- 
tar ou só visualizar. Para o criador do arquivo também há 
ícone para inserir comentários. 

Permite imprimir: ( x ) Sim.   ( ) Não. 

Banco de imagens: ( ) Sim. ( x ) Não. 
No entanto, em alguns exemplos, há imagens que podem ser 
reaproveitadas. 
Há a possibilidade de buscar na Web imagens, baixá-las do 

https://docs.google.com/presentation/u/0/
https://www.youtube.com/watch?v=5Ezo0-pF09g
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 computador, do Google Drive ou do Google Fotos do usuário 
ou tirar foto com a própria câmera do computador/ smar- 
tphone. 
Nos complementos, há a opção de utilizar APP de imagens. 

Observação: Nos complementos, há a opção de incorporar vários Apps 
para auxiliar na elaboração do arquivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Voltar 
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Programa: Prezi 

Site: <https://prezi.com/>. 

Aplicativo para down- 
load: 

( ) Sim, no Play Store (Android) e no App Store(iOS). 
( x ) Não 

Idioma: Várias línguas, incluindo o português. 

Custo: ( x ) Gratuito. ( x ) Pago. 
O modo ‘Básico’ é gratuito. 

Link para tutorial: <https://www.youtube.com/watch?v=vgvVbZ-pymM>. 
Idioma do tutorial: Espanhol. 

Nível de dificuldade: (   ) Fácil. ( x ) Médio. ( ) Difícil. 

Customização: ( x ) Sim.   ( ) Não. 

Armazenamento da 
produção: 

( x ) Sim.   ( ) Não. 
O arquivo fica armazenado no programa. 

Download da produ- 
ção: 

( ) Sim. ( x ) Sim, com ressalva. ( ) Não. 
Somente na versão paga é possível exportar o arquivo em 
formato PDF. 

Escrita colaborativa: ( x ) Sim.   ( ) Não. 
Permite que outras pessoas editem o texto, desde que tenha 
sido compartilhado com elas pelo criador do arquivo. 

Compartilhamento: ( x ) Sim.   ( ) Não. 
O arquivo pode ser enviado para Facebook, Linkedin e Twiter. 

Visualização: ( x ) Pública.    ( x ) Restrita. 
Na versão gratuita, a produção fica visível para qualquer usu- 
ário do programa. Na versão paga, é possível restringir o 
acesso de pessoas por meio do compartilhamento de link 
para o arquivo. 

Permite comentar a 
produção: 

( ) Sim. ( x ) Não. 
Permite expressar que gostou da apresentação apenas por 
meio de curtida no arquivo utilizando um símbolo de cora- 
ção. 

Permite imprimir: ( ) Sim.   ( x ) Sim, com ressalva. ( ) Não. 
Somente na versão paga é possível impressão. 

Banco de imagens: ( x ) Sim. ( ) Não. 
Também permite inserir imagens e fotos que o usuário tenha 
salvas no computador ou smartphone. 

Observação: É possível editar apresentações de outros usuários, persona- 
lizando-as e reutilizando-as, o que faz com que, neste pro- 
grama, a autoria do arquivo editado seja de quem o editou. 
Permite aproveitar apresentações no PowerPoint e em PDF 
na elaboração da apresentação no Prezi. 
Possibilita a criação de vídeos do usuário, integrando recur- 
sos deste programa de apresentação. 

 
 
 
 

Voltar 

https://prezi.com/
https://www.youtube.com/watch?v=vgvVbZ-pymM
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Sugestões de atividades - Apresentações Google e Prezi 

Tipos de atividade Objetivos Conteúdos 

Pesquisa / Elaboração 
de slides. 

Elaborar slides, para posterior 
apresentação oral para a turma, 
com dados obtidos em pesquisas 
realizadas na Internet, pelos alu- 
nos, em grupos. 

Qualquer temática. 

Compreensão leitora. 

Produção escrita. 

Compreensão oral. 

Produção oral. 

Elaboração de slides 
hipertextuais. 

Elaborar slides hipertextuais so- 
bre determinados conteúdos a 
partir da leitura de um texto. (O 
professor pode integrar texto 
verbal, áudio, imagens, GIFs, links 
internos e hiperlinks externos e 
atividades elaboradas em outros 
aplicativos para os alunos acessa- 
rem.) 

Qualquer gênero discur- 
sivo, conteúdo linguístico 
que aparece no texto 
selecionado e habilida- 
des que o professor de- 
seje trabalhar com seus 
alunos a partir desta 
leitura. Gêneros como 
contos de fadas, narrati- 
vas infantis, lendas, re- 
portagens, receitas e 
propagandas propiciam 
muito bem este tipo de 
proposta. 

Elaboração de slides. Elaborar slides para uso pelos 
próprios docentes em aulas expo- 
sitivas. 

Qualquer conteúdo. 

Elaboração de vídeo 
(Pode ser elaborado 
no Prezi). 

Elaborar um vídeo integrando 
recursos da apresentação do Pre- 
zi (texto verbal, não verbal, ver- 
bo-visual). 

Qualquer texto expositi- 
vo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voltar 
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15. CRIADOR DE APRESENTAÇÕES COM FEEDBACK EM 
TEMPO REAL 
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Tipo: CRIADOR DE APRESENTAÇÕES COM FEEDBACK EM TEMPO REAL 

Breve descrição: Programa que permite criar slides e questões para os alunos 
responderem online no momento da exibição destas na aula e 
que exibe as respostas dadas, pelos estudantes, em tempo 
real, em diferentes formatos. 

Apps: Mentimeter. 

Possibilidades peda- 
gógicas: 

Criação e projeção de slides, incluindo questões para os alu- 
nos respondem online no momento de sua exibição na aula. 

Apresentação dos resultados das respostas imediatamente no 
formato em que o docente escolheu previamente (como, por 
exemplo, nuvem de palavras, gráficos e porcentuais). 

Utilização das questões, por exemplo, como atividade de in- 
trodução de algum tema, como sondagem sobre perfil dos 
alunos, conhecimento prévio dos estudantes, gostos e opini- 
ões destes ou como atividade de pré-leitura. 

 

Adequado para: 
( x ) ensino fundamental I. ( x ) ensino fundamental II. 
( x ) ensino médio. ( x ) ensino superior. 
( x ) professores. 

Observação: O programa, apesar de estar disponível somente em inglês, é 
bem simples de utilizar. Caso haja uma resposta correta, esta 
pode ser projetada depois dos alunos responderem. É possí- 
vel permitir que os alunos escolham mais de uma opção ou 
somente uma. Na versão gratuita, o professor pode utilizar 
para cada apresentação duas questões online. 

 

Figura 24: Exemplo de criação de atividade no Mentimeter27 

 
 

 
Voltar 

 

 

27 Elaborado pelas autoras. 
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Programa: Mentimeter 

Site: < www.mentimeter.com >. 

Aplicativo para down- 
load: 

( x ) Sim, no Play Store (Android) e no App Store(iOS). 
( ) Não. 

Idioma: Inglês. 

Custo: ( x ) Gratuito. ( x ) Pago. 
Há versão gratuita e versão paga. 

Link para tutorial: < 
www.youtube.com/watch?v=1Av9awGFFJs&feature=youtu.b 
e >. 

Idioma do tutorial: Português. 

Nível de dificuldade: ( x ) Fácil. ( ) Médio. ( ) Difícil. 

Customização: ( x ) Sim.   (   ) Não. 
Permite colocar questões com ou sem imagens e escolher 
como aparecerão os resultados das respostas dadas pelos 
alunos. Na versão paga, é possível mudar plano de fundo, 
cores e tipos de fonte. 

Armazenamento da 
produção: 

( x ) Sim.   ( ) Não. 
As questões e suas respostas são armazenadas no programa. 

Download da produ- 
ção: 

( x ) Sim.   ( ) Não. 
Permite baixar todos os slides, inclusive o das respostas obti- 
das, em formato PDF. 

Escrita colaborativa: ( ) Sim. ( x ) Não. 

Compartilhamento: ( x ) Sim.   (   ) Não. 
É possível compartilhar pelo Facebook ou pelo Twitter link 
para votação/respostas, link para visualização dos resultados 
da votação/ das respostas dadas a cada questão, bem como 
postá-las em blog ou site. 

Visualização: (   ) Pública.    ( x ) Restrita. 
Somente quem tem o código de acesso ou o QR Code conse- 
gue acessar as questões para respondê-las. O professor pode 
projetar tanto as questões como o resultado das respostas 
dos estudantes assim que estes responderem. 

Permite comentar a 
produção: 

( ) Sim. ( x ) Não. 
É possível responder às questões elaboradas, mas não per- 
mite comentar dentro do programa as questões nem as res- 
postas de outros usuários. 

Permite imprimir: ( ) Sim. ( x ) Não. 
Não há ícone para impressão, mas é possível fazer download 
dos arquivos e depois disso imprimi-los. 

Banco de imagens: ( ) Sim. ( x ) Não. 

Observação: O professor faz os slides no site do programa e os alunos 
entram    no    aplicativo    ou    acessam    utilizando    o    site 
<www.menti.com>. (nesses dois casos inserem o código da- 
do pelo docente), ou acessam realizando a leitura de QR Co- 
de gerado pelo programa e disponibilizado pelo professor. Os 
estudantes respondem as questões online no momento 
da apresentação dos slides pelo docente e o programa apre- 

http://www.mentimeter.com/
http://www.youtube.com/watch?v=1Av9awGFFJs&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=1Av9awGFFJs&feature=youtu.be
http://www.menti.com/
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 senta os resultados na hora no formato que o docente esco- 
lheu previamente (como, por exemplo, nuvem de palavras e 
gráficos). O professor precisa estar com o site aberto e tanto 
ele como os alunos precisam ter acesso à Internet no mo- 
mento da aula. 
Permite importar arquivo de Powerpoint, Keynote ou Google 
Apresentações. 
Permite apresentações ilimitadas, até 2 slides de perguntas e 
até 5 slides do tipo quiz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Voltar 
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Sugestões de atividades - Mentimeter 

Tipos de atividade Objetivos Conteúdos 

Múltipla escolha. Formular hipóteses sobre a te- 
mática e conteúdo de um texto 
a partir de seu título. 

Pré-leitura. 

Múltipla escolha. Verificar o conhecimento da 
turma em relação a algum con- 
teúdo ou assunto. 

Qualquer 
assunto. 

conteúdo ou 

Pergunta com imagem 
que gera nuvem de 
palavras a partir das 
respostas dadas. 

Formular hipóteses sobre a te- 
mática e conteúdo de um texto 
verbo-visual a partir de sua par- 
te não verbal. 

Pré-leitura. 

Pergunta que gera nu- 
vem de palavras a par- 
tir das respostas dadas. 

Gerar discussões no início da 
aula sobre algum assunto. 

Qualquer conteúdo. 

Pergunta que gera nu- 
vem de palavras a par- 
tir das respostas dadas. 

Ativar conhecimentos prévios 
da turma sobre algum gênero 
discursivo, país, livro ou algum 
outro conteúdo cultural. 

Gêneros discursivos. 

Crenças sobre países. 

  Qualquer livro. 

  
Conteúdos culturais. 

Pergunta com opções 
de escolha de imagens. 

Traçar perfil da turma, por meio 
da verificação de suas preferen- 
cias ou gostos (Isso pode auxiliar 
o professor na seleção de textos 
e tipos de atividades para uso 
em aula). 

Sondagem inicial dos 
conhecimentos prévios 
da turma. 

Questão aberta. Verificar o conhecimento da 
turma em relação a algum con- 
teúdo ou assunto. 

Qualquer 
assunto. 

conteúdo ou 

Pergunta aberta ou de Realizar   uma competição de Qualquer conteúdo. 
múltipla escolha. quem responde mais rápido  

 com a resposta certa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voltar 
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16. GAMIFICADOR DE TAREFAS 
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Tipo: GAMIFICADOR DE TAREFAS 

Breve descrição: Programa de gerenciamento de hábitos e tarefas online em 
forma de RPG, que utiliza gamificação para estimular a realiza- 
ção das tarefas. 

Apps: Habitica. 

Possibilidades pe- 
dagógicas: 

Estímulo à realização de hábitos e tarefas por meio da gamifi- 
cação proposta. 

Indicação, pelo professor, das tarefas a serem realizadas por 
toda turma ou por alunos específicos, a fim de motivá-los a 
revisar a matéria, fazer exercícios, ler livros ou outros textos, 
ouvir músicas e/ou áudios, assistir vídeos e/ou filmes, e prati- 
car a língua por meio da interação com outra pessoa. 

 

Adequado para: 
( ) ensino fundamental I.  ( x ) ensino fundamental II. 
( x ) ensino médio. ( x ) ensino superior. 
( x ) professores. 

Observação: É o próprio aluno quem marca no aplicativo se realizou ou não 
cada tarefa. Há consequências no jogo para tarefas realizadas e 
não realizadas. 

 

 

Figura 25: Página inicial com as tarefas para editar no Habitica28 

 
 

Voltar 
 

 
28 Arquivo pessoal de uma das autoras. 
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Programa: Habitica 

Site: < https://habitica.com/ >. 

Aplicativo para down- 
load: 

( x ) Sim, no Play Store (Android) e no App Store(iOS). 
( ) Não. 

Idioma: Várias línguas, incluindo português, inglês e espanhol. 

Custo: ( x ) Gratuito. ( x ) Pago. 
O jogo é gratuito, mas também possui opção de mensalidade 
paga para obter alguns itens e recursos extras. 

Link para tutorial: <https://www.youtube.com/watch?v=sTKErWB5kBo>. 

Idioma do tutorial: Português. 

Nível de dificuldade: ( ) Fácil. ( x ) Médio.   ( ) Difícil. 

Customização: ( x ) Sim.   ( ) Não. 
Pode customizar o avatar, escolher cenário, definir hábitos, 
tarefas diárias, afazeres pontuais, escolher  recompensas e 
criar desafios para um grupo de usuários. 

Armazenamento da 
produção: 

( x ) Sim.   ( ) Não. 
Sua pontuação e metas ficam salvas. 

Download da produ- 
ção: 

( ) Sim. ( x ) Não. 

Escrita colaborativa: ( ) Sim. ( x ) Não. 

Compartilhamento: ( ) Sim. ( x ) Não. 

Visualização: (    ) Pública.    ( x ) Restrita. 
A visualização do espaço de cada usuário é restrita a ele pró- 
prio. Quando se faz parte de um grupo, é possível visualizar o 
desempenho de cada um de seus membros em relação aos 
desafios do grupo. 

Permite comentar a 
produção: 

( ) Sim. ( x ) Não. 

Permite imprimir: ( ) Sim. ( x ) Não. 

Banco de imagens: ( x ) Sim.   ( ) Não. 
Há imagens para customizar o avatar e cenários. 

Observação: Há um fórum/ chat com outros usuários e permite enviar 
mensagem para outros usuários. 
Não há como o professor conferir se os alunos realmente 
realizaram as atividades solicitadas pelo aplicativo, pois são os 
alunos que marcam as tarefas como feitas. 
A marcação de tarefas realizadas possibilita adquirir itens do 
jogo. Pode-se jogar individualmente ou em grupos. 
O professor pode usar este aplicativo para colocar que tare- 
fas os alunos devem realizar fora da plataforma, a fim de 
contribuir com a aprendizagem da língua estudada.. 

 
 
 
 

Voltar 

https://habitica.com/
https://www.youtube.com/watch?v=sTKErWB5kBo
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Sugestões de atividades - Habitica 

Tipos de atividade Objetivos Conteúdos 

Qualquer tipo de ati- 
vidade a ser realizada 
fora do aplicativo. 

Organizar atividades de estudo e 
uso da língua estrangeira ex- 
traclasse, fomentando a criação 
de hábitos de estudo nos alunos e 
a intensificação da prática desta 
língua. 

Qualquer conteúdo. 

Compreensão leitora. 

Compreensão oral. 

Produção escrita. 
 

Produção oral. 

Leitura. Ler algum texto ou livro. Compreensão leitora. 

Aspectos culturais. 

Vocabulário variado. 

Produção textual es- 
crita. 

Produzir algum texto escrito. Produção textual. 
 

Gênero discursivo esco- 
lhido. 

Produção textual oral. Gravar algum vídeo. Produção oral. 

Aspectos culturais. 

Vocabulário variado. 

Compreensão oral. Ouvir músicas e/ou áudios. Compreensão oral. 

Compreensão oral. Assistir a vídeos e/ou filmes. Compreensão oral. 

Aspectos culturais. 

Vocabulário variado. 

Realização de exercí- 
cios em determinado 
site. 

Revisar algum conteúdo gramati- 
cal. 

Qualquer conteúdo gra- 
matical. 

 

Vocabulário variado. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Voltar 
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17. CRIADOR DE SITES OU DE BLOGS 
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Tipo: CRIADOR DE SITES OU DE BLOGS 

 

Breve descrição: 
 

Programa que permite criar blogs ou sites facilmente, sem 
necessidade de linguagem de programação. 

Apps: Google sites, WordPress – criador de site e blog, Blogger. 

 
 
 
 
 

Possibilidades pe- 
dagógicas: 

Criação de um site ou blog pelo professor com conteúdos da 
disciplina para que os alunos acessem os conteúdos disponi- 
bilizados. 

 

Criação de site ou blog, pelos alunos, sobre qualquer temáti- 
ca pesquisada. 

 
Elaboração de jornal da turma ou da escola. 

 

Socialização dos textos elaborados pelos alunos e postados 
na plataforma para serem lidos  e comentados por outros 
alunos da turma ou escola e também por outros usuários. 

Adequado para: ( ) ensino fundamental I.  ( x ) ensino fundamental II. 
( x ) ensino médio. ( x ) ensino superior. 
( x ) professores. 

Observação: O site ou blog pode ser elaborado pelos estudantes ou pelo 
professor. 

 

 

Figura 26: Blog criado no PIBID – Espanhol para informações sobre o projeto29 

 
 
 

Voltar 

 
29 Disponível em <http://espanholpibidunioeste.blogspot.com.br/>. Acesso em 04 de nov.2019. 

http://espanholpibidunioeste.blogspot.com.br/
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Programa: Google sites 

Site: < https://sites.google.com/ >. 

Aplicativo para down- 
load: 

( ) Sim, no Play Store (Android) e no App Store(iOS). 
( x ) Não. 

Idioma: Tem o mesmo idioma do Gmail do usuário, podendo ser in- 
clusive em português. 

Custo: ( x ) Gratuito. ( ) Pago. 

Link para tutorial: < www.techtudo.com.br/dicas-e-tutoriais/2018/01/como- 
criar-um-site-gratis-com-o-google-sites.ghtml >. 

Idioma do tutorial: Português. 
Nível de dificuldade: ( x ) Fácil. ( ) Médio.   ( ) Difícil. 

Customização: ( x ) Sim.   ( ) Não. 
Permite escolher layout, tipo de letra, cor e imagens para as 
postagens. 

Armazenamento da 
produção: 

( x ) Sim.   ( ) Não. 
Armazena tudo o que é postado. 

Download da produ- 
ção: 

( ) Sim. ( x ) Não 

Escrita colaborativa: ( x ) Sim.   ( ) Não. 
Permite que outras pessoas que o usuário escolha editem o 
site. 

Compartilhamento: ( x ) Sim.   (   ) Não. 
Os arquivos podem ser compartilhados por meio do link, ou 
enviado convite via e-mail para editar ou só para visualizar a 
publicação. É possível compartilhar textos de outros progra- 
mas para esta plataforma. 

Visualização: ( x ) Pública. ( x ) Restrita. 
Há opção de deixar o site visível para qualquer pessoa com 
Gmail, restrito a pessoas com o link e conta Gmail ou restrito 
a pessoas específicas. 

Permite comentar a 
produção: 

( ) Sim. ( x ) Não. 

Permite imprimir: ( x ) Sim.   ( ) Não. 

Banco de imagens: ( ) Sim. ( x ) Não. 
Não possui banco de imagens, mas permite fazer upload de 
imagens salvas e buscar na Internet imagens estáticas e ví- 
deos para inserir na página. 

Observação: Disponível na Web, não necessita de download. 
Precisa ter uma conta Gmail para poder elaborar o site. Pos- 
sui integração com YouTube, Google Agenda, Google Mapa, 
Google Documentos, Google Apresentações, Google Plani- 
lhas, Google Formulários e Google Gráficos. 

 
 
 
 

Voltar 

https://sites.google.com/
http://www.techtudo.com.br/dicas-e-tutoriais/2018/01/como-criar-um-site-gratis-com-o-google-sites.ghtml
http://www.techtudo.com.br/dicas-e-tutoriais/2018/01/como-criar-um-site-gratis-com-o-google-sites.ghtml
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Programa: Blogger 

Site: <www.blogger.com>. 

Aplicativo para 
download: 

( x ) Sim, no Play Store (Android) e no App Store(iOS). 
( ) Não. 

Idioma: Várias línguas, incluindo o português. 

Custo: ( x ) Gratuito. ( ) Pago. 

Link para tutorial: <https://www.youtube.com/watch?v=YXEtREBIzqM&list=PLlPt 
d7UvyjnuuY622lXl-KfjJU3Anz8D0>. 

Idioma do tutorial: Espanhol. 

Nível de dificuldade: ( x ) Fácil ( ) Médio.   ( ) Difícil. 

Customização: ( x ) Sim.   ( ) Não. 

Armazenamento da 
produção: 

( x ) Sim.   ( ) Não. 

Download da produ- 
ção: 

( x ) Sim.   ( ) Não. 

Escrita colaborativa: ( ) Sim. ( x ) Não. 

Compartilhamento: ( x ) Sim.   ( ) Não. 
Permite compartilhar a postagem por e-mail, Blog This!, Twit- 
ter, Facebook e Pinterest. 

Visualização: ( x ) Pública. ( x ) Restrita. 
O criador do blog pode escolher na seção privacidade quem 
poderá visualizar seu blog e postagens. Também pode esco- 
lher se a postagem permanece visível ou se a torna rascunho. 

Permite comentar a 
produção: 

( x ) Sim. ( ) Não. 
O criador do blog pode escolher se as postagens podem rece- 
ber comentários ou não. 

Permite imprimir: ( ) Sim. ( x ) Não. 
Não há ícone para impressão, mas a postagem pode ser im- 
pressa se for colada em arquivo Word. 

Banco de imagens: ( x ) Sim.   ( ) Não. 
Há temas disponíveis. O usuário também pode utilizar ima- 
gens salvas em seu computador e disponíveis na Internet. 

Observação:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voltar 

http://www.blogger.com/
http://www.blogger.com/
https://www.youtube.com/watch?v=YXEtREBIzqM&list=PLlPtd7UvyjnuuY622lXl-KfjJU3Anz8D0
https://www.youtube.com/watch?v=YXEtREBIzqM&list=PLlPtd7UvyjnuuY622lXl-KfjJU3Anz8D0
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Programa: WordPress – criador de site e blog 

Site: <https://wordpress.com/>. 

Aplicativo para down- 
load: 

( x ) Sim, no Play Store (Android) e no App Store(iOS). 
( ) Não. 

Idioma: Várias línguas, incluindo o português. 

Custo: ( x ) Gratuito. ( x ) Pago. 
Há versão gratuita e também versões pagas. 

Link para tutorial: <https://iconectado.com.br/curso-de-wordpress/>. 
Várias vídeo aulas sobre este aplicativo. 

Idioma do tutorial: Português. 

Nível de dificuldade: (   ) Fácil. ( ) Médio. ( x ) Difícil. 
Apesar de não utilizar linguagem HTML, é um pouco confuso 
para quem não está acostumado a utilizá-lo. 

Customização: ( x ) Sim.   ( ) Não. 

Armazenamento da 
produção: 

( x ) Sim.   ( ) Não. 

Download da produ- 
ção: 

( x ) Sim. ( ) Não. 

Escrita colaborativa: ( x ) Sim.   ( ) Não. 

Compartilhamento: ( ) Sim. ( x ) Sim, com ressalva. ( ) Não. 
Somente na versão paga. 

Visualização: ( x ) Pública. ( x ) Restrita. 
Permite que a visualização seja pública ou restrita. 

Permite comentar a 
produção: 

( x ) Sim.   ( ) Não. 
É possível também curtir postagens. 

Permite imprimir: ( ) Sim. ( x ) Não. 
Não há um ícone específico para impressão, mas é possível 
selecionar o conteúdo desejado para impressão. 

Banco de imagens: ( x ) Sim.   ( ) Não. 

Observação: Na versão gratuita, não é possível usar temas personali- 
zados (apenas os disponibilizados pelo WordPress). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voltar 

https://wordpress.com/
https://iconectado.com.br/curso-de-wordpress/
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Sugestões de atividades - Google sites, Blogger e WordPress 

Tipos de atividade Objetivos Conteúdos 

Pesquisa/ Criação de 
site ou blog. 

Ampliar o conhecimento dos alu- 
nos por meio da pesquisa na In- 
ternet e elaboração, por eles, de 
um site com as informações en- 
contradas. 

Qualquer temática. 

Pesquisa na Internet. 

Produção textual. 

Criação de site ou 
blog / Produção tex- 
tual de jornal da tur- 
ma ou da escola. 

Elaborar um jornal da turma ou da 
escola com textos escritos pe- los 
alunos para socialização na 
Internet. 

Gêneros discursivos di- 
versos. 

 

Produção textual. 

Criação de site ou 
blog / Produção tex- 
tual de vários gêne- 
ros, inclusive comen- 
tários. 

Elaborar um site ou blog da turma 
ou da escola com textos escritos 
pelos estudantes para socializa- 
ção na Internet e postagem de 
comentários sobre os textos. 

Gêneros discursivos di- 
versos. 

 

Gênero discursivo: co- 
mentário. 

 

Produção textual. 

Criação de site ou 
blog do professor/ 
Repositório de mate- 
riais da disciplina. 

Elaborar um site ou blog do pro- 
fessor / da disciplina, para posta- 
gem de textos, explicações, ví- 
deos e atividades da disciplina, 
funcionando como um repositó- 
rio dos conteúdos e materiais. 

Qualquer conteúdo. 

Compreensão leitora. 

Compreensão oral. 

Produção escrita. 
 
Produção oral. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voltar 
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18. EDITOR DE TEXTOS ONLINE PARA PRÁTICAS 
COLABORATIVAS DE ESCRITA 
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Tipo:  
 

EDITOR DE TEXTOS ONLINE PARA PRÁTICAS COLABORATIVAS DE 
ESCRITA 

 
Breve descrição: 

Programa que permite criar, editar (simultaneamente ou 
não), visualizar e compartilhar textos de forma colaborativa. 

Apps: Google Docs. 

 
 
 
 

Possibilidades peda- 
gógicas: 

Inserção de enlaces internos e externos, textos verbais e não 
verbais, áudio, vídeo e animações no arquivo. 

 

Escrita colaborativa do texto com envolvimento de um grupo 
de alunos na elaboração de um texto. 

 

Identificação de quem fez cada inserção e/ou modificação no 
texto. 

 

Adequado para: 
( x ) ensino fundamental I.  ( x ) ensino fundamental II. 
( x ) ensino médio. ( x ) ensino superior. 
( x ) professores. 

Observação: Funcionamento semelhante ao do Word. 
Possibilita a edição colaborativa do texto. 

 
 

Figura 27: Arquivo escrito no Google Docs30 
 

 
 
 

 
Voltar 

 

 

30 Arquivo pessoal de uma das autoras. 
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Programa: Google Docs / Documentos Google 

Site: <https://docs.google.com>. 

Aplicativo para downlo- 
ad: 

( x )Sim, no Play Store (Android) e no App Store (iOS) 
( ) Não. 
É possível baixar o aplicativo com  o nome Documentos 
Google 

Idioma: Várias línguas, incluindo o português. 

Custo: ( x ) Gratuito. ( ) Pago. 

Link para tutorial: <www.youtube.com/watch?v=QsfPsEx1M7s >. 

Idioma do tutorial: Português. 

Nível de dificuldade: ( x ) Fácil. ( ) Médio.   ( ) Difícil. 
Recursos de formatação semelhantes aos do Word. 

Customização: ( x ) Sim.   ( ) Não. 
Possui modelos de vários textos para o usuário editar e 
também pode ser criado texto a partir de uma página em 
branco. 

Armazenamento da 
produção: 

( x ) Sim.   ( ) Não. 
Salvo ‘nas nuvens’ do Google Drive. 

Download da produção: ( x ) Sim.   ( ) Não. 
Permite baixar as produções em formato DOCX, ODT, RTF, 
PDF, TXT, HTML e EPUB. 

Escrita colaborativa: ( x ) Sim.   (   ) Não. 
Permite que vários usuários editem um mesmo arquivo 
simultaneamente, realizando inserções e exclusões de par- 
te escrita, imagens, links e formatações de texto, com exi- 
bição em tempo real das modificações realizadas. 
É possível identificar quem inseriu cada parte do texto em 
uma escrita colaborativa, bem como a ordem das modifi- 
cações realizadas no texto. 

Compartilhamento: ( x ) Sim.   (   ) Não. 
Pode ser acessado por meio da disponibilização de seu link, 
o qual pode ser enviado por e-mail, ou disponibilizado 
diretamente, como hiperlink, em um slide do Apresenta- 
ções Google, na página do Edmodo, de um blog ou de uma 
rede social. Ao compartilhar o link se escolhe para o usuá- 
rio a opção de editar, comentar ou visualizar. Também é 
possível enviar o arquivo como anexo de um e-mail. 

Visualização: ( x ) Pública.    ( x ) Restrita. 
Possui a opção de deixar ou não a produção pública para 
que outros usuários possam visualizá-la. Para o conteúdo 
ser público é preciso clicar em ‘Publicar na Web’, mas, nes- 
te caso, as pessoas não poderão editar o arquivo. 

Permite comentar a 
produção: 

( x ) Sim.   ( ) Não. 
Permite comentar e avaliar o que foi publicado. 

Permite imprimir: ( x ) Sim.   ( ) Não. 
Banco de imagens: ( ) Sim. ( x ) Não. 

Observação: Também possui a opção de chat no envio de comentários. 
Permite ao professor identificar o número de versões e 

https://docs.google.com/
http://www.youtube.com/watch?v=QsfPsEx1M7s
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Voltar 

edições feitas no arquivo e a contribuição que cada aluno 
deu para o texto. 
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Sugestões de atividades - Google Docs 

Tipos de atividade Objetivos Conteúdos 

Produção textual co- 
laborativa. 

Realizar a escrita colaborativa, em 
trios, de uma produção textu- al 
que crie uma versão de um texto 
que se passe no contexto atual, 
ilustrando-a com imagens da 
Internet, ou desenhos dos alu- 
nos. 

Gênero discursivo: conto 
de fadas ou outro que o 
professor deseje traba- 
lhar. 

Produção textual co- 
laborativa. 

Realizar a escrita colaborativa, em 
trios, de uma reportagem 
acrescentando imagens, hiper- 
links para outros textos e vídeos 
relacionados ao tema abordado. 

Gênero discursivo: re- 
portagem. 

 

Produção textual. 

Multiletramentos. 

Produção textual co- 
laborativa. 

Realizar a escrita colaborativa, em 
grupos, de qualquer gênero 
discursivo. 

Qualquer gênero discur- 
sivo. 

 

Produção textual. 

Revisão e reescrita do 
texto. 

O professor comentar/corrigir o 
texto produzido pelos alunos. 

 

Realizar a reescrita do texto, indi- 
vidualmente ou em grupo. 

Qualquer gênero discur- 
sivo. 

 

Conteúdos gramaticais. 

Léxico variado. 

Produção textual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voltar 
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19. TROCA DE MENSAGENS INSTANTÂNEAS E 
REALIZAÇÃO DE (VÍDEO)CHAMADAS 
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Tipo:  
 

TROCA DE MENSAGENS INSTANTÂNEAS E REALIZAÇÃO DE (VÍ 
DEO)CHAMADAS 

 
 

Breve descrição: 

Programa que permite interação por meio do envio de men- 
sagens de texto escrito, de voz e/ou de vídeo gravadas pelos 
próprios usuários ou não, bem como envio fotos e outras 
imagens, anexos em PDF, Word, Excel e apresentação de sli- 
des. Também possui a opção de se realizarem chamadas de 
áudio e vídeochamadas, sem tempo limite. 

Apps: WhatsApp Messenger. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Possibilidades peda- 
gógicas: 

Interação entre professor-alunos e entre alunos por meio do 
envio de arquivos de áudio, vídeo, imagem e anexos (PDFs, 
documentos, planilhas, apresentações de slides) para leitura e 
posterior comentários por meio de mensagens de texto escrito 
e/ou de voz dos próprios usuários. 

 

Conversação em grupos de até 8 pessoas por meio de vídeo- 
chamadas. 

 
Gravação de arquivo de áudio ou de arquivo de vídeo com 
áudio para prática da língua a partir da temática e gênero 
discursivo trabalhado nas aulas. 

 
Realização de fórum de discussão a partir de textos postados 
no grupo (formato de áudio, vídeo, arquivos de texto verbal ou 
não verbal). 

 

Envio de mensagens individuais para determinado(s) aluno(s) 
e/ou a criação de um grupo para cada turma. 

 

Adequado para: 
( x ) ensino fundamental I. ( x ) ensino fundamental II. 
( x ) ensino médio. ( x ) ensino superior. 
( x ) professores. 

Observação: Se o smartphone estiver desligado ou sem acesso à Internet 
as mensagens serão enviadas/recebidas tão logo o aparelho 
tenha acesso ao wifi, mas, neste caso, as vídeo ou áudio cha- 
madas não acontecerão, pois são síncronas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voltar 
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Figura 28: Exemplo de mensagens enviadas em um grupo de WhatsApp31 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voltar 
 
 
 

31 Arquivo pessoal de uma das autoras. 
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Programa: WhatsApp Messenger 

Site: <https://web.WhatsApp.com/> (para acessar sem baixar no 
computador) e 
<https://www.WhatsApp.com/download/> (para baixar no 
computador). 

Aplicativo para down- 
load: 

( x ) Sim, no Play Store (Android) e no App Store(iOS). 
( ) Não. 

Idioma: Várias línguas, incluindo o português. 

Custo: ( x ) Gratuito. ( ) Pago. 
Não há cobrança de tarifas pelo APP, somente usa a conexão 
à Internet do celular. 

Link para tutorial: <https://ada.vc/2018/07/04/tutorial-WhatsApp/>. 
Idioma do tutorial: Português. 

Nível de dificuldade: ( x ) Fácil. ( ) Médio. ( ) Difícil. 

Customização: ( x ) Sim.   ( ) Não. 
Permite mudar fundo da tela, nome de grupo, nome de con- 
tato, status, cor de mensagens e foto de perfil. 

Armazenamento da 
produção: 

( x ) Sim.   ( ) Não. 

Download da produ- 
ção: 

( x ) Sim.   (   ) Não. 
Pode ser programado backup diário das mensagens no Goo- 
gle Drive ou em uma conta de e-mail. Permite baixar áudios, 
vídeos, imagens e arquivos de texto, como Word, PDF e Ex- 
cel. 

Escrita colaborativa: ( ) Sim. ( x ) Não. 

Compartilhamento: ( x ) Sim.   ( ) Não. 
É possível compartilhar mensagens de qualquer formato com 
outros contatos que o usuário tenha no WhatsApp. 

Visualização: ( ) Pública. ( x ) Restrita. 
As mensagens são visualizadas pelo usuário que as recebeu 
em seu privado ou em um grupo. 

Permite comentar a 
produção: 

( x ) Sim.   (   ) Não. 
É possível comentar qualquer mensagem recebida em seu 
privado ou em um grupo, sendo que neste último também é 
possível o administrador optar por não deixar os membros 
do grupo postarem. 

Permite imprimir: ( ) Sim. ( x ) Não. 
Não há ícone para impressão, mas é possível fazer download 
de arquivos para posterior impressão. 

Banco de imagens: ( x ) Sim.   ( ) Não. 
Possui imagens para fundo de tela e GIFs e emoticons para 
mensagens. 

Observação: Permite gravar e editar vídeos, tirar e editar fotos, gravar 
áudios, anexar arquivos de diversos formatos de texto es- 
crito, imagem, som e vídeo. Possibilita vídeochamadas com 
até 8 pessoas simultaneamente. 

Voltar 

https://web.whatsapp.com/
https://www.whatsapp.com/download/
https://ada.vc/2018/07/04/tutorial-whatsapp/
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Sugestões de atividades - WhatsApp 

Tipos de atividade Objetivos Conteúdos 

Leitura / Produção es- 
crita. 

Comentar algum texto postado 
(verbal ou não verbal). 

Compreensão leitora. 

Produção escrita. 

Gênero discursivo: co- 
mentário. 

 

Vários gêneros discursi- 
vos. 

Compreensão oral/ 
Produção escrita. 

Comentar algum áudio ou vídeo 
postado. 

Compreensão oral. 

Produção escrita. 

Gênero discursivo: co- 
mentário. 

 

Vários gêneros discursi- 
vos. 

Conversação. Interagir em grupos de até 8 
pessoas por meio de vídeocha- 
mada. 

Qualquer temática. 

Compreensão oral. 

Produção oral. 

Debate, conversação, 
expressão de gostos e de 
ideias, posicionamento 
crítico. 

Pratica de situações 
comunicativas diver- 
sas. 

Simular alguma situação comu- 
nicativa, em grupos de 3 ou 4 
pessoas, por meio de vídeo- 
chamada. 

Qualquer temática. 

Compreensão oral. 

Produção oral. 

Diversas situações co- 
municativas possíveis. 

Produção oral. Gravar áudio para compartilha- 
mento no grupo. 

Qualquer temática. 

Produção oral. 

Vários gêneros discursi- 
vos. 
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Produção oral. Gravar vídeo para compartilha- 
mento no grupo. 

Qualquer temática. 

Produção oral. 

Vários gêneros discursi- 
vos (Ex: propaganda, 
apresentação pessoal, 
relato de viagem, auto- 
biografia, contação de 
histórias de diversos gê- 
neros, entre outros). 

Esclarecer dúvidas / 
Grupo de estudo. 

Esclarecer dúvidas em chats 
individuais ou em grupos. (As 
questões podem ser respondi- 
das pelo professor ou pelos alu- 
nos que dominam o conteúdo, 
para promoção da colaboração e 
a construção coletiva do pro- 
cesso de aprendizagem.) 

Qualquer conteúdo. 

Fórum de discussão. Interagir em fórum de discussão 
a partir de textos postados no 
grupo (formato de áudio, vídeo, 
arquivos de texto verbal ou não 
verbal), sendo que todos podem 
postar conteúdos para discus- 
são coletiva dos temas e assun- 
tos combinados. 

Qualquer temática. 

Compreensão leitora. 

Compreensão oral. 

Produção oral. 
 
Produção escrita. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voltar 
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20. CRIADOR DE FORMATO DIGITAL PARA 
E-BOOKS, REVISTAS E CATÁLOGOS ONLINE 
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Tipo: CRIADOR DE FORMATO DIGITAL PARA E-BOOKS, REVISTAS E CATÁ 
LOGOS ONLINE 

Breve descrição: Programa que permite transformar arquivos em formato PDF 
em formato e-book, revistas e catálogos online. 

Apps: Issuu. 

 
 
 
 

Possibilidades peda- 
gógicas: 

Publicação de e-books com textos produzidos pela turma, por 
um grupo, por alunos da escola ou por cada aluno. 

 

Utilização de qualquer gênero discursivo: HQs, contos de fa- 
das, lendas, catálogos de roupas e acessórios, encartes de 
supermercado, classificados de imóveis e empregos, revista 
de turismo, moda ou personalidades, jornal da turma ou da 
escola, entre várias outras possibilidades. 

 
Socialização dos textos, em formato de e-book, em alguma 
rede social, blog ou site, para leitura e comentários lá por 
outros alunos da turma ou escola e também por outros usuá- 
rios. 

 

Adequado para: 
( x ) ensino fundamental I. ( x ) ensino fundamental II. 
( x ) ensino médio. ( x ) ensino superior. 
( x ) professores. 

Observação: Além de criar online arquivos no formato de e-book ou revista 
eletrônica, também é possível ler online livros e revistas, a 
maioria em inglês, publicados na plataforma. 

 

Figura 29: Primeira página do e-book “Lenda do Guaraná” 32 

 
 
 

 

Voltar 
 
 

32 E-book elaborado por alunos do quinto ano do Ensino Fundamental, na disciplina de Língua Portuguesa, disponí- 
vel em <http://issuu.com/madalena9/docs/lenda_do_guarana_437ca5cd8898af/1 Dados>, acesso em 07 jan. 2020. 
Integra a dissertação de mestrado “O uso das TICs em uma sequência didática para desenvolver atitude res- ponsiva 
e multiletramentos no Ensino Fundamental”, de Madalena Benazzi Meotti (2016), orientada por uma das autoras, na 
Unioeste. 

http://issuu.com/madalena9/docs/lenda_do_guarana_437ca5cd8898af/1%20Dados
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Programa: Issuu 

Site: <www.issuu.com >. 

Aplicativo para down- 
load: 

( x ) Sim, no Play Store (Android) e no App Store(iOS). 
( ) Não. 

Idioma: Inglês. 

Custo: ( x ) Gratuito. ( x ) Pago. 
Há versão gratuita e versão paga. 

Link para tutorial: <www.youtube.com/watch?v=tCSnDH8SAHU >. 
Idioma do tutorial: Espanhol. 

Nível de dificuldade: ( x ) Fácil. ( ) Médio.   ( ) Difícil. 

Customização: (    ) Sim.   ( x ) Não. 
A plataforma não modifica o conteúdo do arquivo em PDF, apenas 
o coloca em um formato que aproxima o leitor do estilo de folhear 
uma revista, mostrando duas páginas de cada vez e virando a pá- 
gina ao se clicar nela. 

Armazenamento da 
produção: 

( x ) Sim.   ( ) Não. 

Download da produ- 
ção: 

( ) Sim. ( x ) Sim, com ressalva. (   ) Não. 
Somente na versão paga há esta opção e outras pessoas só podem 
baixar o arquivo se tiver sido selecionada esta opção no momento 
da publicação, para este também há a opção de cobrar pela visua- 
lização. 

Escrita colaborativa: ( x ) Sim.   ( ) Não. 
Permite que outras pessoas editem o texto somente na versão 
paga. 

Compartilhamento: ( x ) Sim.   ( ) Não. 
Pode compartilhar link para acessar o arquivo a partir de outro 
site, plataforma ou programa. Também possibilita compartilhar o 
e-book no Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram ou por e-mail. 

Visualização: ( x ) Pública.    ( x ) Restrita. 
Permite deixar a produção pública dentro desta plataforma para 
que outros usuários possam visualizá-la ou permitir que somente os 
leitores com o link compartilhado pelo criador do arquivo possam 
ver o e-book. 
Antes de publicar o arquivo, é possível salvá-lo para editá-lo poste- 
riormente. 

Permite comentar a 
produção: 

(    ) Sim.   ( x ) Não. 
Na plataforma, não é possível comentar o arquivo, mas permite 
marcar o símbolo de coração como feedback de like em relação ao 
arquivo. Somente compartilhando o e-book em uma rede social, 
site ou blog, este poderá receber comentários. 

Permite imprimir: ( ) Sim. ( x ) Não. 

Banco de imagens: ( ) Sim. ( x ) Não. 

Observação: Para publicar, é preciso fazer um cadastro simples no próprio site 
ou login com o Facebook, mas para visualizar publicações não ne- 
cessita isso. 

Voltar 

http://www.issuu.com/
http://www.youtube.com/watch?v=tCSnDH8SAHU
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Sugestões de atividades - Issuu 

Tipos de atividade Objetivos Conteúdos 

Criação de e-book da 
turma. 

Elaborar um e-book para circula- 
ção/ socialização da produção tex- 
tual de um determinado gênero, 
com compartilhamento na própria 
plataforma do Issuu, ou em uma 
rede social (Facebook ou Twitter). 

Qualquer gênero dis- 
cursivo (como conto de 
fadas, lendas, HQs, en- 
tre outros). 

 
Produção textual. 

Criação de e-book do 
aluno. 

Elaborar um e-book para circula- 
ção/ socialização da produção tex- 
tual do aluno, com compartilha- 
mento na própria plataforma do 
Issuu, ou em uma rede social (Fa- 
cebook ou Twitter) para comentá- 
rios/ avaliações. 

Qualquer gênero dis- 
cursivo (como conto de 
fadas, lendas, HQs, en- 
tre outros) 

 

Produção textual. 

Leitura de livros / Ela- 
boração de anúncios 
publicitários/ Criação 
de e-book. 

Elaborar e-book de anúncios publi- 
citários para divulgação dos livros 
existentes na biblioteca da escola, 
ou dos livros lidos por cada grupo 
de alunos. (Para tanto, cada trio de 
alunos lerá um livro e escreverá um 
anúncio publicitário sobre ele.) 

Qualquer livro. 

Compreensão leitora. 

Produção textual. 

Gênero discursivo: 
anúncio publicitário. 

Elaboração de revista 
do colégio. 

Elaborar uma revista com textos 
dos alunos sobre o que acontece no 
colégio, na comunidade onde estão 
inseridos e/ou na sociedade. 

Vários gêneros discur- 
sivos (editorial, repor- 
tagem, notícia, HQ, 
entrevista, entre ou- 
tros). 

Compreensão leitora. 

Produção textual. 

Elaboração de catálogo. Criar um catálogo de roupas e 
acessórios de uma loja. 

Gênero discursivo: ca- 
tálogo. 

 

Léxico de roupas, aces- 
sórios, tamanhos e co- 
res. 

 
Produção textual. 

Elaboração de encarte. Criar um encarte de produtos de 
um supermercado. 

Gênero discursivo: en- 
carte. 

 

Léxico de alimentos, de 
produtos de limpeza e 
de higiene. 
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  Produção textual. 

Elaboração de folder. Elaborar um folder, com informa- 
ções turísticas, sobre um país ou 
uma cidade. 

Léxico de lugares e ad- 
jetivos. 

 

Informações culturais e 
atrações turísticas. 

 

Produção textual. 

Leitura / Comentários 
sobre as produções dos 
colegas. 

Ler online e-books elaborados no 
Issuu contendo os textos escritos 
pelos colegas; e Comentar os li- 
vros, após terem sido compartilha- 
dos em alguma rede social, site ou 
blog. 

Compreensão leitora. 
 
Gêneros discursivos: 
comentário e o gênero 
do livro elaborado pe- 
los alunos. 

 

Produção textual de 
comentário. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Voltar 
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21. GERADOR E LEITOR DE QR CODE 
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Tipo: GERADOR E LEITOR DE QR CODE 

Breve descrição: Programa que permite gerar e ler QR Code. 

Apps: Leitor de Código QR - Gerador de Código QR 

 
 
 

Possibilidades pedagó- 
gicas: 

Pesquisa e elaboração de códigos QR pelos alunos a partir 
de temas e conteúdos solicitados pelo professor. 

 

Leitura de códigos disponibilizados pelo docente para lei- 
tura de textos ou assistência a vídeos e realização de ativi- 
dades. 

 

Adequado para: 
( x ) ensino fundamental I. ( x ) ensino fundamental II. 
( x ) ensino médio. ( x ) ensino superior. 
( x ) professores. 

Observação: Imagens, fotos, vídeos e arquivos Word e PDF precisam 
estar em um link para serem acessados. 
É possível digitar ou colar o texto a ser disponibilizado no 
código. 

 

Figuras 30 e 31: Exemplo de Qr Code com pergunta33 

 
 

Voltar 
 

33 Arquivo pessoal de uma das autoras. 
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Programa: Leitor de Código QR - Gerador de Código QR 

Site: Não possui. 

Aplicativo para down- 
load: 

( x ) Sim, no Play Store (Android). 
( ) Não. 

Idioma: Português. 

Custo: ( x ) Gratuito. ( ) Pago. 
Link para tutorial: Não possui. 

Idioma do tutorial: - 

Nível de dificuldade: ( x ) Fácil. ( ) Médio.   ( ) Difícil. 

Customização: ( x ) Sim.   ( ) Não. 
Permite inserir uma imagem no centro do QR Code para per- 
sonalizá-lo. 

Armazenamento da 
produção: 

( ) Sim. ( x ) Não. 
Nem o QR Code nem seu conteúdo ficam armazenados no 
aplicativo. 

Download da produ- 
ção: 

( x ) Sim.   (   ) Não. 
Permite salvar o código no OneDrive, no Drive e no Fotos. 
Também possibilita colar em outro arquivo o conteúdo do 
código após a visualização. Depois de compartilhado também 
poderá ser salvo e impresso fora do programa por quem o 
receber. 

Escrita colaborativa: ( ) Sim. ( x ) Não. 

Compartilhamento: ( x ) Sim.   ( ) Não. 
O código pode ser enviado para WhatsApp, Facebook, Ins- 
tagran, Gmail e Messenger. 

Visualização: ( ) Pública. ( x ) Restrita. 
Somente quem recebe o código pode lê-lo. 

Permite comentar a 
produção: 

( ) Sim. ( x ) Não. 

Permite imprimir: ( x ) Sim. ( x ) Não. 
Não há opção de imprimir diretamente no aplicativo, mas 
depois de compartilhado, o arquivo poderá ser salvo e im- 
presso. 

Banco de imagens: ( ) Sim. ( x ) Não. 
Permite inserir imagens ou fotos, que o usuário tenha salvas 
no computador ou smartphone, para personalizar o código. 

Observação: É extremamente fácil de usar. 
Ao realizar a leitura do código, aparece a opção de pesquisar 
sobre seu conteúdo no Google. 
Há a opção de clicar para visitar o hiperlink do site que estiver 
como conteúdo do código. 
Só permite colocar imagem como conteúdo se esta estiver 
disponível em um endereço da Internet. 
Texto escrito tem que ser digitado ou colado, pois não é pos- 
sível anexar arquivos. 

Voltar 
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Sugestões de atividades - Leitor/Gerador de Código QR 

Tipos de atividade Objetivos Conteúdos 

Pesquisa / Elaboração de 
QR Code. 

Elaborar QR Code com dados 
obtidos em pesquisas realiza- 
das na Internet, pelos alunos, 
em grupos. 

Compreensão leitora. 

Produção escrita. 

Compreensão oral. 

Produção oral. 

Qualquer temática. 

Leitura do conteúdo  de 
QR Codes. 

Ler conteúdos de códigos QR 
Code disponibilizados pelo 
professor para realização de 
síntese ou de preenchimento 
de informações passadas em 
tópicos ou em um quadro para 
preenchimento. 

Compreensão leitora. 

Compreensão oral. 

Qualquer temática. 
 
Resumo. 

Gincana. Em grupos, leitura dos códigos 
QR Code espalhados pela esco- 
la para responder ao que pe- 
dem. 
(As respostas irão sendo ano- 
tadas para contagem da pon- 
tuação. Pode ser utilizado 
também critério tempo, todos 
os grupos de uma vez ou uma 
vez cada grupo para localiza- 
rem um código e responderem 
ao que se pede nele.) 

Qualquer temática. 

Compreensão leitora. 

Compreensão oral. 

Caça ao Tesouro Virtual. Obter, anotando, em grupos, 
as informações solicitadas pelo 
professor, a partir da busca e 
leitura dos QR Codes impres- 
sos espalhados pela escola. 
(Cada QR Code pode conter 
também uma pista de onde 
está o próximo.) 

Compreensão leitora. 

Produção escrita. 

Compreensão oral. 

Produção oral. 

Qualquer temática. 

Leitura do conteúdo  de 
QR Codes. 

Ler conteúdos de QR Code 
impressos que disponibilizem 
informações sobre um lugar, 
monumento, planta, objeto, 
imagem ou nome impresso. (O 
professor pode colocar o QR 
Code impresso sobre o que os 
alunos precisam obter de mais 
informações, seja fora da esco- 
la. Isso também pode ser utili- 

Interdisciplinaridade. 
 
Temáticas relacionadas, 
por exemplo, à História, 
Cultura, Geografia, Ciên- 
cias, artistas, escritores, 
obras de arte. 

 

Pontos turísticos, históri- 
cos e aspectos culturais. 
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 zado na própria sala de aula, 
por meio da impressão de fo- 
tos, imagens ou nomes de pes- 
soas, objetos ou lugares jun- 
tamente com o QR Code.) 

 

Leitura do conteúdo  de 
QR Codes. 

Descobrir que textos verbais, 
visuais, verbo-visuais ou vídeos 
estão sendo disponibilizados 
pelo professor durante as au- 
las quando projeta o QR Code. 

Qualquer conteúdo. 

Leitura. 

Compreensão oral. 

Leitura do conteúdo  de 
QR Codes. 

Descobrir que informações, 
imagens e vídeos estão sendo 
disponibilizados pelos colegas 
em cartazes de trabalhos de 
pesquisa no mural da sala ou 
da escola. 

Qualquer conteúdo. 

Leitura. 

Compreensão oral. 

Leitura de QR Code para 
responder pergunta con- 
tida nele. 

Acessar a pergunta contida no 
QR Code para respondê-la com 
apoio visual, ou de conteúdo 
fora do código. 

Qualquer conteúdo. 

Leitura de QR Code e 
seus conteúdos. 

Acessar, conferindo-as, as res- 
postas de determinadas ativi- 
dades após sua conclusão pe- 
los alunos. 

Gabarito de atividades 
solicitadas. 

Leitura de QR Code para 
relacionar informações. 

Relacionar informações de 
diferentes QR Code; 
Encontrar pares de informa- 
ções complementares (como, 
por exemplo, imagem e infor- 
mação sobre ela, e léxico e 
imagem que o representa) a 
partir dos QR Code relaciona- 
dos. 

Qualquer conteúdo. 

Léxico. 

Lugares. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voltar 
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22. VISUALIZADOR DE MAPAS E LUGARES E CRIA- 
DOR DE PROJETOS A PARTIR DELES 
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Tipo: VISUALIZADOR DE MAPAS E LUGARES E CRIADOR DE PROJETOS A PAR- 
TIR DELES 

Breve descrição: Programa que permite visualizar mapas, países, cidades, pontos 
turísticos, monumentos e planetas, em 2D ou em 3D e com vá- 
rios níveis de zoom e afastamento. Possibilita criar projeto de 
mapa(s) com fotos e texto sobre os lugares. 

Apps: Google Earth. 

Possibilidades pe- 
dagógicas: 

Localização de lugares em mapas. 
 

Afastamento da visualização para a localização de uma cidade ou 
país no planeta. 

 

Ampliação da visualização para visualização de detalhes do lu- 
gar ou monumento com visualização em 2D ou em 3D. 

 
Criação de projeto com mapas, fotos e texto verbal sobre elas, a 
fim de ir de um lugar para outro para ver informações conforme 
pré-definido por quem o elaborou. 

 

Marcação de lugares ou monumentos, utilização de fotos de 
pontos turísticos, e escrita sobre os lugares das fotos. 

 

Adequado para: 
( x ) ensino fundamental I.  ( x ) ensino fundamental II. 
( x ) ensino médio. ( x ) ensino superior. 
( x ) professores. 

Observação: Nos dispositivos móveis, o programa permite a visualização, mas 
não a criação de projetos. Para o ensino fundamental I, é viável 
o professor projetar as imagens para os alunos as visuali- 
zarem. 

 

Figura 32: Visualização da região do museu do Museu Nacional de Belas Artes, de Bue- 
nos Aires34 

 

Voltar 

 
34Disponível em: <https://earth.google.com/web/@-34.5822184,-58.39306839,15.32425416a,380.31107611d,35y,- 
151.70486405h,59.7057443t,0r/data=Ck8aTRJHCiUweDk1YmNjYWExOTljMmY2NDM6MHg0OWU1NDNiODMzMWF 
iZTd- 
kKh5NdXNlbyBOYWNpb25hbApkZSBCZWxsYXMgQXJ0ZXMYAiABMicKJQojCiExZjNHTHlUa0x4WTM3Y1ZUVUdhZHFU 
NmlTcS1jNUJpanE>. Acesso em 30 mar.2020. 

https://earth.google.com/web/%40-34.5822184%2C-58.39306839%2C15.32425416a%2C380.31107611d%2C35y%2C-151.70486405h%2C59.7057443t%2C0r/data%3DCk8aTRJHCiUweDk1YmNjYWExOTljMmY2NDM6MHg0OWU1NDNiODMzMWFiZTdkKh5NdXNlbyBOYWNpb25hbApkZSBCZWxsYXMgQXJ0ZXMYAiABMicKJQojCiExZjNHTHlUa0x4WTM3Y1ZUVUdhZHFUNmlTcS1jNUJpanE
https://earth.google.com/web/%40-34.5822184%2C-58.39306839%2C15.32425416a%2C380.31107611d%2C35y%2C-151.70486405h%2C59.7057443t%2C0r/data%3DCk8aTRJHCiUweDk1YmNjYWExOTljMmY2NDM6MHg0OWU1NDNiODMzMWFiZTdkKh5NdXNlbyBOYWNpb25hbApkZSBCZWxsYXMgQXJ0ZXMYAiABMicKJQojCiExZjNHTHlUa0x4WTM3Y1ZUVUdhZHFUNmlTcS1jNUJpanE
https://earth.google.com/web/%40-34.5822184%2C-58.39306839%2C15.32425416a%2C380.31107611d%2C35y%2C-151.70486405h%2C59.7057443t%2C0r/data%3DCk8aTRJHCiUweDk1YmNjYWExOTljMmY2NDM6MHg0OWU1NDNiODMzMWFiZTdkKh5NdXNlbyBOYWNpb25hbApkZSBCZWxsYXMgQXJ0ZXMYAiABMicKJQojCiExZjNHTHlUa0x4WTM3Y1ZUVUdhZHFUNmlTcS1jNUJpanE
https://earth.google.com/web/%40-34.5822184%2C-58.39306839%2C15.32425416a%2C380.31107611d%2C35y%2C-151.70486405h%2C59.7057443t%2C0r/data%3DCk8aTRJHCiUweDk1YmNjYWExOTljMmY2NDM6MHg0OWU1NDNiODMzMWFiZTdkKh5NdXNlbyBOYWNpb25hbApkZSBCZWxsYXMgQXJ0ZXMYAiABMicKJQojCiExZjNHTHlUa0x4WTM3Y1ZUVUdhZHFUNmlTcS1jNUJpanE
https://earth.google.com/web/%40-34.5822184%2C-58.39306839%2C15.32425416a%2C380.31107611d%2C35y%2C-151.70486405h%2C59.7057443t%2C0r/data%3DCk8aTRJHCiUweDk1YmNjYWExOTljMmY2NDM6MHg0OWU1NDNiODMzMWFiZTdkKh5NdXNlbyBOYWNpb25hbApkZSBCZWxsYXMgQXJ0ZXMYAiABMicKJQojCiExZjNHTHlUa0x4WTM3Y1ZUVUdhZHFUNmlTcS1jNUJpanE
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Programa: Google Earth 

Site: < https://www.google.com.br/intl/pt-BR/earth/>. 

Aplicativo para down- 
load: 

( x ) Sim, no Play Store (Android), no App Store(iOS) e pelo 
site. 
( ) Não. 

Idioma: Várias línguas, incluindo o português. 

Custo: ( x ) Gratuito. ( ) Pago. 

Link para tutorial: < https://www.youtube.com/watch?v=1Kln6OhwrPA>. 
(Google Earth Pro) 
< https://support.google.com/earth/answer/9394923?hl=pt- 
BR&ref_topic=9395031>.; 
<https://support.google.com/earth/answer/9394930?hl=pt- 
BR&ref_topic=9395031 >. (Google Earth Web) 

Idioma do tutorial: Português. 

Nível de dificuldade: (   ) Fácil. ( x ) Médio. ( ) Difícil. 

Customização: ( x ) Sim.   ( ) Não. 

Armazenamento da 
produção: 

( x ) Sim.   ( ) Não. 
É possível armazenar no Google Drive o projeto. 

Download da   produ- 
ção: 

( x ) Sim.   ( ) Não. 
É possível exportar o projeto como arquivo KML. 

Escrita colaborativa: ( x ) Sim.   ( ) Não. 

Compartilhamento: ( x ) Sim.   ( ) Não. 
É possível compartilhar o link do projeto no Gmail e no Face- 
book. 

Visualização: ( x ) Pública.    ( x ) Restrita. 
Há opção de manter o projeto privado, de poder ser visuali- 
zado por pessoas específicas, por pessoas com o link ou por 
qualquer pessoa na Internet. 

Permite comentar a 
produção: 

( ) Sim. ( x ) Não. 

Permite imprimir: ( ) Sim. ( x ) Não. 

Banco de imagens: ( x ) Sim.   ( ) Não. 
Possui imagens diversas de lugares na Terra e no espaço. 

Observação: Nos dispositivos móveis, o programa permite a visualização, 
mas não a criação de projetos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voltar 

https://www.google.com.br/intl/pt-BR/earth/
https://www.youtube.com/watch?v=1Kln6OhwrPA
https://support.google.com/earth/answer/9394923?hl=pt-BR&ref_topic=9395031
https://support.google.com/earth/answer/9394923?hl=pt-BR&ref_topic=9395031
https://support.google.com/earth/answer/9394930?hl=pt-BR&ref_topic=9395031
https://support.google.com/earth/answer/9394930?hl=pt-BR&ref_topic=9395031
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Sugestões de atividades - Google Earth 

Tipos de atividade Objetivos Conteúdos 

Pesquisa/ 
textual. 

Produção Ampliar o conhecimento dos alu- 
nos sobre algum lugar, por meio da 
pesquisa na Internet e no site do 
Google Earth. 

Interdisciplinaridade 
com Geografia, História 
ou Ciências. 

   

Elaborar um projeto com as infor- 
mações encontradas. (Os alunos 
podem fazer realizar um projeto 
interdisciplinar.) 

Seleção de informações 
na Internet. 

 

Compreensão leitora. 

   Produção textual. 

Pesquisa/ 
textual. 

Produção Em um projeto, elaborar um rotei- 
ro turístico em uma cidade ou país. 
(Para tanto os alunos podem locali- 
zar lugares em mapas, utilizar fotos 
de pontos turísticos do programa, 
ou inserir outras e escrever sobre os 
lugares das fotos.) 

Interdisciplinaridade 
com Geografia, História 
ou Ciências. 

 

Seleção de informações 
na Internet. 

   Produção textual. 

Viagem virtual / Visu- 
alização de lugares. 

Localizar países de hispanofalantes, 
suas capitais e principais pontos 
turísticos com visualização em 3D 
desses lugares. 

Localização de países 
no globo terrestre, de 
países cuja língua ma- 
terna seja a da discipli- 
na, de suas capitais e de 
seus principais pon- 
tos turísticos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voltar 
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23. CONVERSOR E EDITOR DE PDF 
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Tipo: CONVERSOR E EDITOR DE PDF 

 
 

Breve descrição: 

Programa que permite transformar arquivos Word, Excel, JPG, 
Powerpoint para o formato PDF e vice-versa. Também possibili- 
ta editar arquivos PDF (girar a posição do PDF, retirar e/ou nu- 
merar páginas, inserir marca d´água, juntar, dividir e/ou com- 
primir o tamanho de arquivos). 

Apps: ILovePdf. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Possibilidades pe- 
dagógicas: 

Facilitação do aproveitamento de figuras (imagens, quadros e 
planilhas) para elaboração de atividades e apresentações, por 
estudantes e docentes, a partir de um texto em PDF. 

 

Facilitação da elaboração de apresentações, por estudantes e 
docentes, a partir de um texto em PDF. 

 
Transformação de arquivo PDF em Word e customizá-lo, po- 
dendo convertê-lo novamente para PDF depois, caso queira. 

 
Transformação de arquivos Word, Excel e Powerpoint em PDF 
para envio aos alunos pelo WhatsApp, a fim de que não preci- 
sem ter tantos programas salvos no smartphone para abrir os 
arquivos. 

 

Edição de PDF retirando páginas e renumerando-as, juntando 
arquivos em um só e numerando as páginas, de modo a ter to- 
do material reunido em uma apostila, ou dividindo arquivo de 
modo a separar um ou mais capítulos de um livro para leitura 
antes de compartilhar o arquivo com os estudantes. 

 

Adequado para: 
( ) ensino fundamental I.  ( x ) ensino fundamental II. 
( x ) ensino médio. ( x ) ensino superior. 
( x ) professores. 

Observação: Possui integração com Google Drive e com Dropbox. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Voltar 



138 
 

Figura 33: Funções do programa ILovePdf35 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Voltar 

 

35 Disponível em <https://www.ilovepdf.com/pt>. Acesso em: 15 fev. 2020. 

https://www.ilovepdf.com/pt
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Programa: ILovePdf – Editor e Leitor de PDF 

Site: <https://www.ilovepdf.com/pt>. 

Aplicativo para down- 
load: 

( x ) Sim, no Play Store (Android) e no App Store (iOS). 
( ) Não. 

Idioma: Várias línguas, inclusive português. 

Custo: ( x ) Gratuito. ( x ) Pago. 
Há versão gratuita e versão paga. 

Link para tutorial: < https://www.youtube.com/watch?v=7poihoVGeMI>. 
Idioma do tutorial: Português. 

Nível de dificuldade: ( x ) Fácil. ( ) Médio. ( ) Difícil. 

Customização: ( x ) Sim.   (   ) Não. 
Permite girar a posição do PDF, retirar páginas, numerar pá- 
ginas, transformar imagens contidas no PDF para formato JPG, 
inserir marca d´água, juntar, dividir ou comprimir arqui- 
vos PDF. 

Armazenamento da 
produção: 

( x ) Sim.   (   ) Não. 
O usuário tem a opção de apagar os arquivos após serem 
gerados ou estes ficam disponíveis por duas horas, durante 
as quais podem ser acessados por meio de um link ou um de 
QR Code disponível. 

Download da produ- 
ção: 

( x ) Sim.   (   ) Não. 
Os arquivos podem ser salvos no Google Drive, no Dropbox, 
ou no computador do usuário. Também é possível enviar link 
para download. Outra opção é escanear um QR Code para 
descarregar instantaneamente o arquivo gerado para o 
smartphone. 

Escrita colaborativa: ( ) Sim. ( x ) Não. 

Compartilhamento: ( x ) Sim.   ( ) Não. 
É possível compartilhar link para o arquivo, o qual fica dispo- 
nível por duas horas no aplicativo. 

Visualização: ( ) Pública. ( x ) Restrita. 
Somente quem tem o link ou o QR Code consegue acessar os 
arquivos gerados. 

Permite comentar a 
produção: 

( ) Sim. ( x ) Não. 

Permite imprimir: ( x ) Sim.   ( ) Não. 
Após o download é possível imprimir os arquivos. 

Banco de imagens: ( ) Sim. ( x ) Não. 

Observação: A versão do programa, no site, não exige instalação. Regis- 
trando-se, gratuitamente, pode-se converter e editar arqui- 
vos de maior tamanho. 

 
 
 
 
 
 

Voltar 

https://www.ilovepdf.com/pt
https://www.youtube.com/watch?v=7poihoVGeMI
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Sugestões de atividades - ILovePdf 

Tipos de atividade Objetivos Conteúdos 

Conversão de arquivo 
PDF em Word. 

Extrair imagens, quadros e plani- 
lhas presentes em arquivos PDF 
para utilização por estudantes ou 
docentes em atividades ou apre- 
sentações. 

Figuras para uso em ati- 
vidades ou apresenta- 
ções. 

 

Qualquer temática. 

Conversão de arquivo 
PDF em Powerpoint. 

Editar o arquivo para utilização do 
conteúdo do PDF em apresen- 
tações de alunos professores. 

Elaboração de apresen- 
tação de slides a partir de 
um texto. 

  
Qualquer conteúdo. 

Conversão de arqui- Contribuir para a abertura, pelos Qualquer conteúdo. 
vos Word, Excel e alunos, de arquivos enviados pelo  

Powerpoint em PDF. WhatsApp sem ocupar muita  

 memória interna do dispositivo  

 com vários programas e evitando  

 que os arquivos desconfigurem  

 ao serem abertos.  

Junção e edição de 
arquivos PDF. 

Juntar arquivos; Elaboração de apostila. 

 Suprimir partes; Qualquer conteúdo. 

 
Renumerar páginas; 

 

 
Reunir todo material das aulas 
em uma apostila. 

 

Divisão e edição de 
um arquivo PDF. 

Separar um ou mais capítulos de 
um livro para leitura, antes de 
compartilhá-lo com os alunos. (O 
professor pode reduzir o tama- 
nho do arquivo ao necessário para 
leitura dos estudantes, divi- 
dindo-o.) 

Qualquer conteúdo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Voltar 
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24. CONVERSOR E EDITOR DE FOTOS E IMAGENS 
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Tipo: CONVERSOR E EDITOR DE FOTOS E IMAGENS 

Breve descrição: Programa que permite editar fotos e imagens e converter ar- 
quivos TIFF, PNG, GIF, RAW ou HTML em formato JPG. Possibili- 
ta transformar arquivo JPG em PNG ou GIF. Permite editar ar- 
quivos JPG (girar a posição, redimensionar e recortar imagens, 
inserir marca d´água e comprimir o tamanho do arquivo). Possi- 
bilita criar GIFs estáticos e animados e elaborar memes. 

Apps: ILoveImg (ver quadro de descrição do aplicativo na p. 42). 

Possibilidades pe- 
dagógicas: 

Elaboração de GIFs animados sobre temática abordada nas au- 
las. 

 

Criação de memes com imagem e parte verbal a partir de ima- 
gens do programa ou de fotos ou imagens que aluno possua. 

 
Recorte de imagens que o professor tenha em seu computador, 
smartphone ou no Google Drive ou Dropbox, a fim de usar a parte 
delas que seja mais adequada para as atividades ou apre- 
sentações de slide. 

 

Edição de fotos ou imagens girando-as, incluindo molduras, 
figuras, balões e/ou parte verbal, a fim de o aluno criar HQ de um 
único quadro, foto personalizada ou ilustração de algum 
texto. 

 

Adequado para: 
( ) ensino fundamental I.  ( x ) ensino fundamental II. 
( x ) ensino médio. ( x ) ensino superior. 
( x ) professores. 

Observação: Possui integração com Google Drive e com Dropbox. 

 

Figura 34: Editor de imagem do ILoveImg36 

 
 

Voltar 
 

36Disponível em< https://www.iloveimg.com/pt> . Acesso em: 10 dez. 2019. 

https://www.iloveimg.com/pt
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Sugestões de atividades - ILoveImg 

Tipos de atividade Objetivos Conteúdos 

Produção de GIF. Elaborar GIFs animados sobre 
temática abordada nas aulas, ou 
sobre algum texto lido. 

Qualquer conteúdo. 
 
Produção de texto não 
verbal. 

 
Gênero discursivo: GIF. 

Produção textual de 
meme. 

Criar memes com imagem e 
parte verbal com imagens do 
programa, fotos ou imagens que 
o aluno salve em seu computa- 
dor ou smartphone. 

Qualquer conteúdo. 
 
Produção de texto ver- 
bo-visual. 

 

Gênero discursivo: me- 
me. 

Ajuste de imagens. Recortar imagens que o profes- 
sor ou o aluno tenham em seu 
computador, smartphone ou no 
Google Drive ou Dropbox, para 
uso da parte delas mais ade- 
quada para atividades, apresen- 
tações de slide, ou utilização em 
produção de texto verbo-visual. 

Qualquer conteúdo. 

Edição de fotos ou 
imagens para produção 
textual. 

Editar fotos ou imagens girando- 
as, incluindo molduras, figuras, 
balões e/ou parte verbal a fim de 
que o aluno crie HQ de um único 
quadro, foto personaliza- da ou 
ilustração de algum texto. 

Produção de texto não 
verbal ou verbo-visual. 

 

Gêneros discursivos: HQ 
de um único quadro, foto 
personalizada, ou 
ilustração. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voltar 
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25. BANCO DE IMAGENS PARA PRODUÇÃO DE 
TEXTOS E ATIVIDADES 
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Tipo: BANCO DE IMAGENS PARA PRODUÇÃO DE TEXTOS E ATIVIDADES 

 

Breve descrição: 
 

Programas que permitem acesso a imagens estáticas (fotos 
e/ou figuras) e/ou em movimento (vídeos). 

Apps: Pixabay e Pexels 

 
 

Possibilidades pe- 
dagógicas: 

Utilização das fotos, figuras e vídeos na produção de: 
 

• diversos gêneros discursivos pelos alunos, 
 

• apresentações por professores e alunos e 
 

• na elaboração de atividades e provas pelos professores. 

 

Adequado para: 
( x ) ensino fundamental I.  ( x ) ensino fundamental II. 
( x ) ensino médio. ( x ) ensino superior. 
( x ) professores. 

Observação: Os dois Apps possibilitam o mesmo tipo de produções. 

 
 

Figura 35: Pagina inicial do Pexels37 
 

 
 

Voltar 
 
 
 
 
 

37 Disponível em <  https://www.pexels.com/pt-br/ >. Acesso em: 11 dez. 2019. 

https://www.pexels.com/pt-br/
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Programa: Pixabay 

Site: <www.pixabay.com>. 

Aplicativo para down- 
load: 

( x ) Sim, no Play Store (Android) e no App Store(iOS). ( ) 
Não. 

Idioma: Várias línguas, incluindo português, inglês e espanhol. 

Custo: ( x ) Gratuito. ( x ) Pago. 
Há algumas imagens com marca d’água que são pagas e redi- 
recionam para outro site parceiro, mas a maioria é gratuita e 
sem direitos autorais para utilização. 

Link para tutorial: < https://www.youtube.com/watch?v=j1PHlLjDvsA >. 

Idioma do tutorial: Espanhol. 

Nível de dificuldade: ( x ) Fácil. ( ) Médio. ( ) Difícil. 

Customização: ( ) Sim.  ( x ) Não. 
Diretamente na plataforma não se pode customizar as ima- 
gens, mas pode usar outro aplicativo para editá-la. 

Armazenamento da 
produção: 

( x ) Sim.   ( ) Não. 

Download da produ- 
ção: 

( x ) Sim.   ( ) Não. 
Permite baixar as produções em formato JPG. 

Escrita colaborativa: ( ) Sim. ( x ) Não. 

Compartilhamento: ( x ) Sim.   (   ) Não. 
Possibilita compartilhar direto no perfil do usuário nas redes 
sociais como Facebook, Tumblr, Pinterest, Twitter, Reddit, 
Linkedln, Digg, Delicious e Weibo. Outra opção é a de com- 
partilhar o link direto para o arquivo. 

Visualização: ( x ) Pública. ( ) Restrita. 

Permite comentar a 
produção: 

( x ) Sim.   ( ) Não. 

Permite imprimir: ( x ) Sim.   ( ) Não. 
Não há botão imprimir, mas é possível usa o recurso de copi- 
ar e colar a imagem para imprimi-la ou salvá-la em JPG para 
posterior impressão. 

Banco de imagens: ( x ) Sim.   ( ) Não. 
Estão disponíveis fotos, ilustrações, imagens vetoriais e ví- 
deos bem curtos. Também é possível inserir imagens feitas 
pelo próprio usuário. 

Observação: Não necessita login para o download e compartilhamento, 
mas o exige para upload e comentários. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voltar 

http://www.pixabay.com/
https://www.youtube.com/watch?v=j1PHlLjDvsA
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Programa: Pexels 

Site: < www.pexels.com/pt-br >. 

Aplicativo para down- 
load: 

( x ) Sim, no Play Store (Android) e no App Store(iOS). ( ) 
Não. 

Idioma: Português, inglês e alemão. 

Custo: ( x ) Gratuito. ( x ) Pago. 
Há algumas imagens com marca d’água que são pagas e redi- 
recionam para outro site parceiro, mas a maioria é gratuita e 
sem direitos autorais para utilização. 

Link para tutorial: < www.youtube.com/watch?v=lpJvGTh4Qb0 >. 

Idioma do tutorial: Espanhol. 

Nível de dificuldade: ( x ) Fácil. ( ) Médio. ( ) Difícil. 

Customização: ( ) Sim.  ( x ) Não. 
Diretamente na plataforma não se podem editar as imagens, 
mas pode usar outro aplicativo para fazer a edição. 

Armazenamento da 
produção: 

( x ) Sim.   ( ) Não. 

Download da produ- 
ção: 

( x ) Sim.   ( ) Não. 
Permite baixar as produções em formato JPG. 

Escrita colaborativa: ( ) Sim. ( x ) Não. 

Compartilhamento: ( ) Sim. ( x ) Não. 
Não há botão de compartilhamento direto da plataforma, 
mas a foto ou vídeo pode ser inserida em qualquer site, blog 
ou rede social. 

Visualização: ( x ) Pública. ( ) Restrita. 

Permite comentar a 
produção: 

( ) Sim. ( x ) Não. 

Permite imprimir: ( x ) Sim.   ( ) Não. 
Não há botão imprimir, mas é possível copiar e colar a ima- 
gem para imprimi-la ou salvá-la em JPG para posterior im- 
pressão. 

Banco de imagens: ( x ) Sim.   ( ) Não. 
Estão disponíveis fotos e vídeos bem curtos. Também é pos- 
sível inserir fotos tiradas pelo próprio usuário que tem cadas- 
tro na plataforma. 

Observação: Permite acessar as fotos de qualquer fotógrafo cadastrado 
neste aplicativo. 
Não necessita login para download e compartilhamento, mas 
o exige para upload e para poder seguir as fotos publicadas 
de um fotógrafo. 

 
 
 
 
 
 

Voltar 

http://www.pexels.com/pt-br
http://www.youtube.com/watch?v=lpJvGTh4Qb0
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Sugestões de atividades – Pixabay e Pexels 

 

Tipos de atividade 
 

Objetivos 
 

Conteúdos 

 

Seleção de imagens / 
produção textual. 

 

Selecionar imagens, utilizando- 
as para produção textual de 
diversos gêneros. 

 

Qualquer temática. 
 
Diversos gêneros discursi- 
vos. 

 

Seleção de imagens. 
 

Selecionar imagens para utili- 
zação em outro aplicativo ou 
para edição. 

 

Qualquer temática. 
 
Elaboração de gêneros 
discursivos como, por 
exemplo, memes, foto 
personalizada, cartão pos- 
tal e propaganda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Voltar 
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Afirmamos que caso seja infringido qualquer direito autoral, imediatamente, retiraremos a obra da 
internet. Reafirmamos que é vedada a comercialização deste produto. 
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Este e-book é fruto do estágio de pós-doutorado em Letras, desenvolvido pela 

profª Drª Greice Castela Torrentes, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

(UERJ), sob tutela da profª Drª Cristina Vergnano-Junger. Foi realizado com 

apoio da Fundação Araucária/SETI, por meio de bolsa de pós-doutorado e de 

financiamento a projeto de pesquisa básica e aplicada. As indagações que 

impulsionaram a investigação foram: Quais programas, disponíveis online, para 

utilização em computadores ou tablets, e quais aplicativos para smartphone per- 

mitem a elaboração de ODEAs para o ensino e a aprendizagem de línguas? Que 

possibilidades pedagógicas estes podem oferecer aos docentes de línguas? 

Para respondê-las, realizamos um levantamento de aplicativos capazes de ela- 

borar ODEAs para o ensino de línguas, os agrupamos em categorias gerais, des- 

crevemos o que há em cada programa e elaboramos sugestões de atividades 

para cada um deles. Sabemos que o uso das Tecnologias Digitais de Informação 

e Comunicação por si só não modifica o cenário educativo para melhor. Faz-se 

necessário saber utilizá-las pedagogicamente para alcançar os objetivos pro- 

postos para as aulas. Diante disso, com as descrições e sugestões didático- 

pedagógicas que elaboramos, almejamos cooperar para que professores 

conheçam estes programas e suas potencialidades para o ensino, aprendam a 

manuseá-los por meio dos tutoriais elencados e passem a inseri-los em suas 

aulas, de modo a torná-las cada vez mais atrativas e aproveitem o que estes têm 

a oferecer de melhor para motivação, lúdico, interação e colaboração. 


