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Contexto e impacto do processo de digitalização na 
sociedade

A digitalização  , no seu sentido estrito, refere-se à ação e 
efeito da conversão de algo físico ou analógico, em digital. 
Mais comumente, essa transformação resulta na passagem 
do material para o mundo digital, sob a forma de ‘dados’. 
Mas, além disso, este termo pode ser entendido como o pro-
cesso de integração das tecnologias digitais em todas as 
esferas da vida quotidiana.

Esta última definição é relevante, na medida em que este 
processo tem sido geralmente entendido como a mudança 
de um modelo tradicional para o domínio digital. No entanto, 
vai muito mais longe.

A digitalização veio revolucionar todos os aspetos das nos-
sas vidas. Desde as formalidades mais complexas, como 

os procedimentos administrativos, aos mais simples, como 
a marcação de uma consulta médica ou a renovação de um 
documento de identidade, todos têm de ser realizados on-
line. Sem mencionar que isso mudou a forma como socia-
lizamos, incluindo a forma como conhecemos as pessoas, 
como nos comunicamos com nossos entes queridos e ami-
gos, e até mesmo como nos relacionamos.

No entanto, o rápido ritmo de crescimento no nosso uso de 
ferramentas digitais e o aumento do tempo gasto na internet 
não levou a um desenvolvimento paralelo das habilidades 
digitais das pessoas, nem levou a um uso mais responsá-
vel da internet. Isto tem um impacto maior nos grupos mais 
vulneráveis da sociedade, que são também aqueles que têm 
mais dificuldades de acesso a uma boa conexão ou a dispo-
sitivos de qualidade.

Tudo isso foi exacerbado pela recente crise da COVID-19, 

https://www.igi-global.com/dictionary/it-strategy-follows-digitalization/7748
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que multiplicou exponencialmente tanto o tempo que passa-
mos na internet quanto os processos de transformação digi-
tal no local de trabalho, na educação e em praticamente to-
dos os procedimentos burocráticos. Esta crise global trouxe 
consigo a aceleração da digitalização. Embora seja verda-
de que impulsionou o desenvolvimento do ensino à distân-
cia, do teletrabalho ou do tempo que passamos utilizando 
os meios digitais, este processo tem sido, em geral, muito 
precipitado, o que trouxe consigo algumas consequências 
negativas.

A falta de planeamento fez com que o rápido crescimento 
no uso das tecnologias digitais acentuasse os problemas 
existentes, como a falta de altas competências digitais, a 
falta de uso responsável ou o acesso desigual às tecnolo-
gias.

No caso dos jovens, esses problemas são ampliados, pois 
eles passam muito mais tempo online e, em muitos casos, 
desenvolveram processos fundamentais, como a socializa-
ção, condicionada pelo mundo digital. É muito comum que 
os jovens joguem ou falem online com os seus amigos. Mui-
tos deles também estão a entrar na educação ou no mundo 
do trabalho através das tecnologias digitais.

Infelizmente, porém, os jovens também são mais propensos 

a experimentar desigualdades, na qualidade da conexão à 
Internet, nos dispositivos disponíveis ou no tempo e apoio 
que os adultos podem dedicar ao seu acompanhamento, no 
uso dos meios digitais. Eles também a utilizam de forma 
pouco sensata, não dando destaque suficiente a questões 
importantes, como a privacidade, a proteção de dados ou o 
bullying online.

Se esta desigualdade continuar a crescer neste sentido, será 
impossível alcançar a criação de uma sociedade igualitária, 
altamente capacitada, com uma boa qualidade de vida para 
a população como um todo. 

Sendo este um dos pilares sobre os quais se constrói o espí-
rito da União Europeia, fixou-se o objetivo de adaptar a edu-
cação e a formação à era digital, através de medidas como o 
Plano de Ação para a Educação Digital 2021-2027  (Plano de 
Ação Digital), que funcionará nos próximos anos, de acordo 
com as seguintes linhas:

Fomentar el desarrollo de un ecosistema educativo 
digital de alto rendimiento .

Mejorar las competencias y capacidades digitales 
para la transformación digital .



O PROJETO INCLUDING E A INCLUSÃO 
DIGITAL EUROPEIA
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Uma das medidas para implementar estes objetivos euro-
peus é o programa Erasmus + e, nesse âmbito, inclui o pro-
jeto “INCLUDING: INCLUINDO capacidades DIgitais para os 
jovens” (2021 2020-3-PT02-KA205-007461).
Esta aliança estratégica, formada pela AENIE (Portugal), Fu-
ture in Perspective (Irlanda) e Permacultura Cantabria (Es-
panha), visa combater a falta de elevadas competências 
digitais, promover o uso responsável das tecnologias e en-
frentar o risco de fomentar a exclusão social, através da 
fratura digital, especialmente entre os jovens em situação 
de vulnerabilidade.

Com este objetivo em mente, este livro interativo é um guia 
atraente e simples para os jovens, para melhorar o seu nível 
de competências digitais, fazer melhor uso das tecnologias 
e aproveitar todo o potencial oferecido pelo mundo digital, 
para melhorar a vida diária (do trabalho à educação ou lide-
rança social).

Algumas recomendações para o uso deste Manual
O livro “Ferramentas Digitais Inclusivas. Um guia simples para 
enfrentar com sucesso a Era Digital”, reúne algumas aplica-
ções e ferramentas digitais que podem facilitar e otimizar o 
trabalho, a formação e as tarefas diárias; ajudar na inclusão 
social e na equidade; ou melhorar o conhecimento sobre o 

estado da digitalização na UE. 

No entanto, devemos ter em mente que estar imerso na Era 
Digital significa que o nome ou a versão dos aplicativos está 
em constante mudança. Por isso, é importante ter uma ideia 
geral de que tipo de ferramenta digital é útil e em que situa-
ção e, uma vez adquirido esse conhecimento, ser capaz de 
procurar recursos semelhantes de forma independente.

Ao mesmo tempo, este livro pretende sensibilizar para 
questões como a segurança online, a inclusão digital e o 
bom uso das novas tecnologias, como um elemento de coe-
são social.

Finalmente, é de salientar que, dada a natureza interativa 
deste livro, existe um grande número de links para websites, 
tutoriais, etc., que requerem uma ligação à Internet. No en-
tanto, este livro foi concebido de tal forma que pode ser útil 
mesmo sem acesso à Internet, embora seja recomendado.

A partir da aliança estratégica INCLUDiNG, esperamos que 
este livro interativo seja uma ajuda e que, acima de tudo, 
seja um ponto de partida no treino digital, para aqueles que 
o vão utilizar.



PERSPECTIVA 1 - 
EFICIÊNCIA



1.1 FERRAMENTAS ÚTEIS PARA 
MELHORAR O TRABALHO DIÁRIO 
1.1.1 INTRODUÇÃO COORDENAR, COOPERAR E GERIR FACILMENTE

“Por cada minuto gasto a 
organizar, ganha-se uma hora”.
-Benjamin Franklin

Hoje em dia, as novas tecnologias oferecem-nos um número 
infinito de recursos e ferramentas para otimizar o nosso tra-
balho e gestão do tempo. No entanto, esta mesma multipli-
cidade de opções para escolher pode ser esmagadora. É por 
isso que, em muitos casos, uma “nuvem digital” de confusão 
pode ser criada à nossa volta.

Este capítulo visa ajudar a esclarecer que tipo de aplicação 
é mais adequado para facilitar cada tarefa. Entretanto, é es-
sencial ter em mente que, devido à rápida mudança da pai

sagem digital, as ferramentas abaixo são apenas um exem-
plo e podem eventualmente não estar mais disponíveis. Por-
tanto, enfatizamos que o importante é entender a natureza 
do recurso, o que ele oferece e como ele nos ajuda além 
do nome ou marca registada específica de cada aplicativo. 
Isso garantirá que, caso um dos aplicativos aqui menciona-
dos deixe de existir, sempre haverá uma opção semelhante 
à qual podemos recorrer.

Temos a sorte de ter pequenos ajudantes digitais prontos 
para nos ajudar a melhorar o nosso uso do tempo, prontos 
para nos lembrar das tarefas pendentes e prontos para nos 
apoiar na coordenação do trabalho em equipa, por isso va-
mos em frente e descobrir o que estes aliados digitais têm 
para oferecer!
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1.1.2 COORDENAÇÃO DO TRABALHO EM EQUIPE

TRELLO
 https://trello.com/

Gestão de projetos

O Trello é uma aplicação, disponível tanto como uma aplica-
ção como uma versão web. Seu principal objetivo é facilitar 
a gestão de tarefas e suas potencialidades incluem:

Melhorar a transparência, a comunicação interna e a 
organização das entidades. 
Estabelecer claramente objetivos estratégicos, prio-
ridades de tarefas e o estado dos processos, assim 
como partilhar esta informação entre diferentes de-
partamentos ou grupos de trabalho.
Atribuir responsabilidades, monitorizar o estado de 
desenvolvimento de cada atividade e permitir que toda 
a equipa saiba quem está a cargo de cada tarefa, a 
qualquer momento.

O Trello é inspirado no sistema de gestão de projetos Kanban  
. Isto significa que ele usa listas e painéis para organizar ta-
refas, de tal forma que a ordem do fluxo de trabalho seja 
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Cada painel fornece uma visão de uma determinada fase do 
trabalho, por exemplo ‘Fase de Ideia’, e as tarefas podem ser 
movidas da esquerda para a direita e mudar os painéis ou 
colunas de acordo com o seu nível de desenvolvimento.
Estes painéis compreendem, genericamente, as seguintes 
etapas de cada tarefa:

Ideia, To-Do, Em Progresso, Pronto para o Lançamento, Lan-
çado.

Além da criação de painéis, estes podem ser subdivididos 
em cartões com tarefas específicas ou em listas. Isto faci-
lita a priorização dos pequenos passos a serem dados para 
completar uma tarefa. Poderá também atribuir essas tarefas 
a outros membros da equipa e até deixar notas ou comen-
tários com outras pessoas nesses cartões ou listas digitais.
Entre as suas funcionalidades, podemos também destacar 
estas outras opções muito úteis:

Criar etiquetas e marque projetos através da codifica-
ção por cores de acordo com a prioridade, urgência ou 
relacione-os com um membro específico da equipa.

Personalizar a aparência dos painéis, cartões, etc.

Calendário ou sincronizar outros calendários, compar-
tilhar este calendário com a equipa e obter uma visão 
clara das datas e objetivos de tempo.
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ASANA
asana.com

Gerenciamento de projetos 

A Asana é uma aplicação, também disponível como uma 
aplicação web, destinada a melhorar o fluxo de trabalho a 
nível individual ou de equipa. Destaca-se por facilitar a sub-
divisão e hierarquização de tarefas, o que é muito útil na 
coordenação de projetos de grande dimensão ou de longa 
duração. Entre as suas caraterísticas mais relevantes estão:

Ser inspirada por um sistema de tarefas concretas no 
âmbito de projetos de maior envergadura.
Contribuir para a gestão dos prazos e da ordem no tra-
balho.
Substituir o uso do e-mail para a comunicação e cola-
boração entre as equipas.

A possibilidade de estabelecer hierarquias, de uma forma 
simples e intuitiva, é proporcionada por opções como sec-
ções ou listas de prioridades em cada projeto ou tarefa prin-
cipal. Para este fim, existem as chamadas “Tarefa principal” 
e “Função Subtarefas”.
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Também vale a pena mencionar a visão geral fornecida pelo 
calendário, que permite visualizar todos os detalhes sobre 
tarefas pendentes e prazos. Este, por sua vez, pode ser sin-
cronizado com outros calendários, incluindo o Google Ca-
lendar. Outras funções interessantes são:

Adicionar anexos.

Atribuir tarefas a diferentes membros da equipa.

Ativar as notificações ou alertas.
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CANVANIZER
canvanizer.com

Gestão de notas adesivas

O Canvanizer permite criar notas no estilo de notas físicas 
pegajosas ou ‘post-it’ digitalmente. Estas podem ser colo-
cadas sobre uma tela de acordo com cada nova ideia ou 
projeto.Os destaques do Canvanizer são:

Gerar telas baseadas em projetos para transformar 
uma ideia num plano de projeto.
Captura visual de atividades de gestão de projetos, 
tais como brainstorming.
Adicionar e rotular notas escolhendo cores, nome, ta-
manho e forma.

O sistema de divisão de cada tela em três seções principais 
também permite classificar as atividades determinando o 
título, descrição e cor de cada nota.
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EVERNOTE
evernote.com

Gerir notas e recursos online

O Evernote é uma excelente aplicação para organizar ideias 
rápidas, tomar notas, guardar links ou recursos relevantes 
enquanto navega. Para o fazer, oferece recursos para:

Economizar facilmente links e recursos online.
Criar rapidamente notas, listas de afazeres ou adicio-
nar anexos.
Adicionar às notas a opção de gerar listas de verifica-
ção com caixas de seleção para marcar os objetivos 
alcançados.
Um grande número de opções para personalizar a 
pré-visualização das notas.
Organizar as notas arquivando-as em cadernos digi-
tais de acordo com o assunto, projeto, data, etc.
Partilhar facilmente notas e cadernos com outras pes-
soas.
Conversa aberta para cada nota.

Sem dúvida, o Evernote é uma ferramenta muito útil para 
guardar e partilhar recursos online, pois permite guardar ar-
tigos online para ler, assim como links e recursos da web. 
Pode também anexar PDFs e, claro, enviá-los a outras pes-
soas.

Também se destaca em adaptadores multidispositivos com 
interfaces de alta qualidade para smartphones, PCs, tablets 
e iPads, além de se conectar facilmente com outras aplica-
ções complementares.
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SLACK
slack.com

Aplicação de mensagens para equipas 

O Slack oferece a possibilidade de criar chats para empre-
sas inteiras, grupos de trabalho, etc. Para este fim, permite:

Dividir as grandes conversas em canais para cada gru-
po de trabalho.
Gerir chats e canais privados.
Preparar etiquetas.
Preparar notificações.
Usar emojis em conversas como em outras aplica-
ções de chat.

O Slack, portanto, destaca-se como uma aplicação que faci-
lita a comunicação, permite conversar com outras pessoas 
e responder diretamente a cada mensagem.

INCLUdiNG 18

http://slack.com


GOOGLE KEEP 
Download google keep

Listas de verificação) para organizar 
tarefas

O Google Keep é uma das extensões mais desconhecidas 
do conjunto Google, no entanto, pode ser muito útil, pois per-
mite criar listas de tarefas às quais se pode adicionar uma 
caixa na qual se podem marcar ‘verificações’ à medida que 
se completam as tarefas. Assim, o Google Keep facilita:

Criar listas de tarefas e atualizar o seu progresso.
Uma visão geral ideal das listas de tarefas.
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DOODLE
doodle.com

Ferramenta de agendamento de eventos 
online.

O Doodle é um recurso muito útil para o planeamento de 
uma reunião, cruzando previamente a disponibilidade de to-
das as pessoas que nela participarão. Assim, o Doodle tem 
as seguintes funcionalidades:

Determinar uma data comum para uma reunião, entre 
várias pessoas.
Planear reuniões com um grande número de pessoas.
Organizar inquéritos para organizar reuniões e eventos 
de forma digital.
Acesso sem registo prévio e sem ter de fazer o login.

Graças ao Doodle, pode-se selecionar uma data e uma hora 
para definir um evento. Isto é conseguido gerando uma 
gama de dias e horários para escolher e enviar a pesquisa 
aos participantes, através de um link. A partir desse link, ter-
-se-á acesso ao calendário com as opções e horários dis-
poníveis e selecionar as suas preferências. Esta pesquisa 
de disponibilidade, que está aberta apenas por um período 
de tempo específico, envia os seus resultados aos partici-
pantes notificando-os do dia e da hora mais frequentemente 
indicados pelos questionados.
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GOOGLE  FORM
doodle.com

Ferramenta de formulários online

O Google Form faz parte da G-Suite e permite criar e perso-
nalizar questionários e formulários virtuais que podem ser 
facilmente enviados e, uma vez preenchidos, fornecer uma 
compilação detalhada das respostas. Por isso, graças ao 
Google Form, podemos:

Recolher opiniões ou dados.
Avaliar os eventos.
Receber feedback dos consumidores ou clientes.
Obter informações de um grupo.
Ser utilizado para votar ou avaliar algo.
Para abrir a pesquisa por um determinado período de 
tempo.

Esta ferramenta permite a personalização dos formulários, 
editar as perguntas, adicionar fotografias ou selecionar o 
tipo de resposta que os participantes podem escolher, entre 
outros.
Uma vez coletadas as respostas, elas podem ser salvas ou 
compartilhadas, e é até possível transformar os dados em 
estatísticas ou tabelas.
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1.1.3 ORGANIZAÇÃO DAS TAREFAS DIÁRIAS  

GOOGLE DRIVE 
Download drive

Serviço de armazenamento em nuvem 
do Google

O Google Drive oferece uma forma segura de armazenar e 
compartilhar arquivos na nuvem. Os seus pontos fortes in-
cluem, entre outras coisas, a capacidade de:

Acesso a partir de qualquer dispositivo: smartphone, 
tablet ou computador.
Guardar imagens, vídeos ou cópias de segurança dos 
dados do dispositivo.
Transferir arquivos de uma plataforma para outra.
Criar documentos compartilhados: escrever docu-
mentos, planilhas ou slides.
Escrever notas e comentários para outros colaborado-
res.
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E, claro, tem todas as características de um serviço de arma-
zenamento baseado na web, como a criação de documentos 
virtuais, upload e download de documentos ou compartilha-
mento de arquivos on-line.Para o compartilhamento de ar-
quivos acima, o Google Drive oferece as seguintes opções:

Google Docs: para a criação de documentos de texto.
Google Sheets: para criar planilhas eletrónicas.
Google Slides: para gerar apresentações de slides.
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DROPBOX
dropbox.com

Ferramenta de armazenamento em rede

O Dropbox é uma plataforma de armazenamento web com 
recursos similares ao Drive, mas não está associada ao 
Google e, portanto, não requer uma conta Gmail. Isso pode 
facilitar o acesso de usuários ou colaboradores que não 
usam o G-Suite regularmente. O Dropbox também oferece a 
possibilidade de:

Armazenar, aceder e compartilhar arquivos na nuvem.
Sincronização em todos os dispositivos: smartphone, 
tablet, computador, etc.
Fácil partilha de ficheiros com terceiros.
Uso individual ou para equipas de trabalho.
Adicionar notas ou comentários para outros colabo-
radores.

Além disso, esta plataforma tem opções que facilitam a or-
ganização de ficheiros, bem como a criação de ficheiros de 
texto, apresentações ou folhas de cálculo através da G-Suite 
do Google ou da G-Suite da Microsoft.
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MICROSOFT ONE  
microsoft.com

Armazenamento em nuvem através da 
Microsoft

O pacote One Drive-Microsoft 365 oferece este serviço para 
armazenar arquivos, fotos, etc. na nuvem e permite o acesso 
a eles de qualquer lugar. Ele também tem opções para:

Fazer backups dos dispositivos conectados.

Compartilhar arquivos e colaborar online.
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ICLOUD STORAGE  
support apple

Armazenamento pessoal para dispositi-
vos Mac e iOS

Os dispositivos Apple podem ser associados ao 
i-Cloud como espaço de armazenamento online 
para arquivos, backups. 
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CALENDAR
calendar.com

Planeamento e organização

O Google Calendar faz parte da G-Suite e está focado no pla-
neamento de eventos, através da criação de calendários. O 
Google Calendar oferece uma série de opções que permi-
tem:

Criar calendários individuais, calendários de grupo ou 
compartilhá-los com outros.
Sincronizar o calendário com o resto do Google Suite.
Definir alarmes, lembretes e notificações.
Personalizar com cores e diferentes nomes ou etique-
tas para o tipo de evento.

O Calendário Google apresenta uma série de medidas de se-
gurança para ajudar a proteger dados pessoais, e pode-se 
escolher se o calendário é público, privado, etc.

1.1.4 AGENDAMENTO   
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1.1.5 EDIÇÃO DE DOCUMENTOS ONLINE 

GOOGLE DOCUMENTS  
Google docs Criação e edição de documentos de texto

O Google Docs permite-lhe criar, editar e partilhar documen-
tos de texto online, através deste recurso do G Suite. Com o 
Google Docs poder-se-á:

Salvar documentos de texto na rede
Salvar documentos automaticamente
Salvar e exportar em Word, PDF, odt. e outros formatos

Usando o Google Docs, podemos trabalhar na criação de 
documentos online, tanto individualmente como com outras 
pessoas. Podemos colaborar com outras pessoas, no mes-
mo documento e até mesmo adicionar comentários e notas.
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DROPBOX PAPER
dropbox.com

Espaço de trabalho colaborativo

O Dropbox Paper é a opção da Dropbox para editar docu-
mentos online. O Dropbox Paper destaca-se por:

Sincronizar com o Dropbox
Criar e compartilhar documentos online
Manter o fluxo de trabalho online e offline
Editar juntos, mencionar os colaboradores ou adicio-
nar notas.
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ETHERPAD
Etherpad.org

Documentos colaborativos em tempo 
real

O Etherpad é diferente, pois permite a edição colaborativa 
de documentos de texto instantaneamente e sem registo 
prévio, simplesmente acedendo através de uma URL. Assim, 
o Etherpad destaca-se por:

Criar e enviar documentos para edição através de um 
link
Personalizar facilmente a aparência do documento

O Etherpad é muito funcional para tomar notas rápidas entre 
várias pessoas, por exemplo, para as atas de uma reunião, 
fazer listas de afazeres, brainstorming, etc.
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PAD.RISE UP 
pad.riseup.net

Colaboração simultânea na edição de 
texto

Pas.riseup é uma versão de software livre para edição de 
texto online. As caraterísticas da Pas.riseup incluem:

A capacidade de abrir documentos colaborativos tem-
porariamente
Eles são automaticamente destruídos após 60 dias de 
inatividade.
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1.1.6 RASTREAMENTO DE E-MAIL

MAILTRACK
mailtrack.io

Rastreamento de e-mail

A Mailtrack é uma extensão para os navegadores Gmail, 
Inbox ou Chrome, Firefox e Opera que lhe permite seguir o 
seu e-mail, ou seja, oferece-lhe a possibilidade de ver quais 
e-mails foram lidos ou não, etc. Além disso, ao utilizar o Mai-
ltrack, seremos capazes de:

Verificar quando os e-mails que enviamos foram aber-
tos.
Receber notificações em tempo real quando os nos-
sos e-mails são abertos.
Lembretes.
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1.1.7 DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS

FOTOSCAN GOOGLE 
Download FotoScan

Digitalização de documentos e fotografias

Mais uma vez o Google fornece-nos uma ferramenta que 
facilita uma das tarefas mais frequentes, digitalizando do-
cumentos de forma rápida e fácil. O Google Scan é uma apli-
cação para smartphones e tablets que nos permite:

Melhorar a qualidade das imagens digitalizadas
Compartilhar e sincronizar com a G-Suite
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GENIUSSCAN 
Genius Scan

Aplicação de digitalização de documentos

O Genius Scan é uma boa alternativa ao Google Scan se não 
se quiser usar contas do Gmail, é um aplicativo de digitaliza-
ção de documentos que também oferece opções para:

Digitalizar imagens, limpá-las e exportá-las como PDF
Ajustar os documentos digitalizados e melhorar a sua 
qualidade
Compartilhar e armazenar arquivos

Esta aplicação também tem opções para criar documentos 
com várias páginas agrupando arquivos individuais. E sin-
croniza-se com outras aplicações como o Evernote, Gmail, 
etc.
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1.1.8 TRANSFERÊNCIA DE ARQUIVO

WETRANSFER 
wetransfer.com

Serviço de partilha de ficheiros online

Esta ferramenta facilita a transferência de arquivos através 
da nuvem. Com a WeTransfer podemos enviar arquivos para 
a nuvem e compartilhá-los com outras pessoas, através de 
um simples link enviado por e-mail. A WeTransfer também 
se distingue por:

Usar sem necessidade de registo ou conta anterior.
Uso gratuito ao compartilhar arquivos de até 2GB
Uma interface intuitiva e muito simples

A WeTransfer funciona de uma forma muito simples, faci-
litando o compartilhamento de arquivos com pessoas que 
têm menos conhecimento digital. Para usar o WeTransfer 
ter-se-á que:
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Selecionar e adicionar arquivos com um único clique
Adicionar ficheiros dos nossos dispositivos, com um 
peso máximo de 2GB.
Escrever o endereço de e-mail do remetente e o ende-
reço de e-mail do destinatário.
Quem o receber clica no link e tem acesso direto ao 
download.

* O Google Drive e Dropbox também permitem o com-
partilhamento de arquivos através de suas ferramen-
tas de armazenamento on-line.archivos gracias a sus 
herramientas para el almacenamiento online.
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1.1.9 SERVIDORES INTERNOS

MINIWEB HTTP SERVER  
miniweb

Servidor interno para transferência de 
arquivos  

Este software gratuito configura um sistema para configurar 
o compartilhamento de arquivos HTTP. Além disso, é capaz 
de:

Construir redes privadas
Facilitar o fluxo de trabalho entre as pessoas que tra-
balham na mesma rede
Partilhar documentos: documentos, imagens, etc.
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DATAPRIUS 
dataprius.com

Serviço de Intranet para armazenamento 
de arquivos

Usando o Dataprius, teremos uma Intranet para trabalhar e 
compartilhar arquivos. Com o Dataprius também se acederá 
a ferramentas para:

Acesso remoto a partir de qualquer lugar
Cumprir os requisitos europeus de privacidade e pro-
teção de dados
Fazer backups, armazená-los na nuvem e a capacida-
de de baixá-los
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1.1.10 TRABALHO REMOTO A PARTIR DE MÚLTIPLOS DISPOSITIVOS

REAL VNC  
realvnc.com

Acesso remoto a um computador

Através do Real VNC, poderemos aceder a partir de qualquer 
lugar a um computador através da rede. Desta forma, será 
possível:

Aceder ao nosso computador a partir de outro com-
putador
Trabalhar no estrangeiro ou gerir equipas de trabalho 
internacionais
Colaborar com outros ou trabalhar individualmente  
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TEAMVIEWER 
teamviewer.com

Controlo de acesso remoto e suporte

O Teamviewer é um aplicativo que permite o acesso remoto 
a outros dispositivos, garantindo conexões seguras. As ca-
pacidades do Teamviewer incluem:

Fornecer suporte técnico 
Ferramentas de monitorização e gestão integradas
Fácil acesso e controlo
Transferência de arquivo aberto
Sistemas para comunicar com os parceiros
Receber informações gerais sobre a atividade dos dis-
positivos conectados
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1.2 RECURSOS E APLICAÇÕES PARA 
E-LEARNING 
1.2.1 DESENVOLVIMENTO DE MATERIAIS DE E-LEARNING 
INTRODUÇÃO

É provável que qualquer pessoa que utilize eLearning lhe 
diga o quão impactante e conveniente é. No mundo de hoje 
“sempre ligado”, o eLearning oferece muitos benefícios tan-
to para alunos como para organizações. Quer você seja um 
especialista em eLearning ou iniciante, não há como negar 
que a sua popularidade disparou durante a última década.
 
O eLearning, ou aprendizagem electrónica, é a entrega de 
aprendizagem e formação através de recursos digitais. Em-
bora o eLearning seja baseado no aprendizagem formal, ele 
é fornecido através de dispositivos eletrónicos como com-
putadores, tablets e até smartphones que estão conectados 
à internet. Isso facilita a aprendizagem a qualquer momento, 
em qualquer lugar, com poucas, ou nenhumas, restrições. 
Basicamente, o eLearning é treino, aprendizagem ou educa-
ção ministrados online através de um computador ou qual-
quer outro dispositivo digital.

Antes da pandemia de Covid 19, muitas escolas já eram 
fortes campeãs da EdTech (tecnologia educacional). A edu-
cação on-line já estava a ser introduzida na sala de aula 
através da criação de uma experiência de aprendizagem fle-
xível e contínua através do uso de plataformas digitais. Há 
muitas maneiras pelas quais os professores têm implemen-
tado o e-learning para continuar o ensino do seu currículo. 
Uma abordagem popular a ser utilizada é a de ‘salas de aula’ 
virtuais utilizando plataformas de comunicação por vídeo, 
como o Zoom, etc. Os professores também têm sido capa-
zes de criar e distribuir materiais de aprendizagem através de 
plataformas como o Google Classroom e o Edmodo. Usan-
do a combinação de salas de aula virtuais e aprendizagem 
tradicional na sala de aula, os alunos têm melhor retenção e 
acham as aulas mais fáceis de entender. Quando se trata de 
encontrar planos de aulas e materiais de aprendizagem, há 
toda uma riqueza de recursos compartilháveis online.
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BENEFÍCIOS DOS MATERIAIS DE E-LEARNING

1.E-learning poupa tempo e dinheiro
Com a aprendizagem on-line, os alunos podem aceder ao 
conteúdo em qualquer lugar e a qualquer momento. Tam-
bém é rentável; as empresas poupam uma quantia substan-
cial de dinheiro na viagem, alojamento e custos de aluguer 
de locais, tanto de alunos como de instrutores, sendo tam-
bém mínima a necessidade de material impresso. Como a 
impressão e o uso de materiais em papel também reduz a 
sua pegada de carbono, o ambiente recebe uma mão amiga.

2.O e-learning leva a uma melhor retenção
Os alunos modernos preferem conteúdo interativo. Eles pre-
ferem assistir a um vídeo ou ouvir um podcast do que ler as 
páginas de um manual. As ferramentas de e-learning permi-
tem que os designers de aprendizagem tornem o conteúdo 
interativo. Quanto mais envolvente for o conteúdo, melhor 
os alunos se lembram das informações. Se gostarem de 
aprender, serão capazes de recordar e aplicar os conceitos 
no trabalho.

3.O e-learning é consistente
Nas sessões presenciais, cada instrutor tem o seu próprio 
método de ensino. Cada um varia em abordagem e estilo 
e é suscetível a erros. Pode eliminar estas questões com 

o e-learning. A aprendizagem on-line fornece treino consis-
tente e padronizado de cada vez. Cada aluno passa pela 
mesma experiência, independentemente de quando e onde 
frequenta o curso.

4.O e-learning é escalável
A aprendizagem on-line é escalável. Pode estendê-la ao 
maior número possível de alunos, é também um investimen-
to único. Quanto mais alunos participarem nos cursos, mais 
rápido se poderá amortizar as despesas.

5.O E-learning oferece personalização
Cada aprendente tem preferências e objetivos de aprendiza-
gem únicos. O e-learning torna possível atender às necessi-
dades individuais. Permite aos aprendentes escolher o seu 
percurso de aprendizagem e navegar ao seu próprio ritmo. 
Quando eles decidem o que aprender e quando, os mesmos 
investem mais no curso.

1.MÉTODOS DE E-LEARNING

2.Aqui estão alguns exemplos de diferentes métodos a se-
rem usados no ensino online para permitir que os alunos se 
envolvam de forma mais eficaz. 
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Experiência com apresentações gráficas

As apresentações são uma das formas mais eficazes de 
apresentar uma ideia. Se implementar recursos visuais e sli-
des criativos, a retenção do tema apresentado irá aumentar 
drasticamente.
Quando usa apresentações Power Point, lembre-se sempre 
de tornar os seus tópicos interessantes, ler slide após slide 
pode ser muito monótono, esteja atento para obter o equi-
líbrio certo. Além disso, tenha uma interação ativa com os 
seus alunos periodicamente. Isto irá mantê-los interessados 
e também irá ajudá-los a ter um melhor nível de concentra-
ção. Poderá também pode designar alunos para fazerem 
apresentações eles mesmos.
Desta forma, eles têm uma opção de autoaprendizagem e 
podem começar a desenvolver competências de apresenta-
ção desde uma idade jovem. A sua apresentação não pre-
cisa estar sempre ligada ao assunto em questão, poderão 
também pode incluir algumas histórias e torná-la mais inte-
ressante e indulgente.
Aqui estão algumas ferramentas que pode utilizar para criar 
uma apresentação:

- Microsoft PowerPoint
- Google Slides
- Partilha de diapositivos

Usar o quadro branco virtual

Os pensamentos escritos podem ser sempre mais eficaz-
mente transmitidos do que meras palavras faladas. Há a 
possibilidade de os alunos perderem muitos pontos impor-
tantes se as palestras forem apenas vocais.
Com os novos métodos de ensino virtual a serem utilizados 
no mundo de hoje, o antigo sistema de tomada de notas 
também evoluiu e tornou-se virtual. Há muitas técnicas que 
pode usar, por exemplo - mapeamento mental, representa-
ção gráfica, diagramas Venn, fluxogramas, etc.

Estas técnicas vão ajudá-lo a...

- Delegar e rever tarefas
- Brainstorm sobre aulas
- Carregar documentos
- Integrar conteúdo multimédia
- Programar sessões interativas como - questionários, 
apresentações, discussões em grupo, etc.
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Experimente o método de sala de aula invertida

Este método é totalmente o oposto do que o método tra-
dicional representa. Aqui os alunos preparam a aula, estu-
dando o material preparado de antemão. Isto é então im-
plementado através de debates, exercícios de resolução de 
problemas, discussões em grupo, questionários, etc., sob a 
orientação do professor.
Uma das principais técnicas em sala de aula folheada é o 
material de estudo pré-gravado. Pode-se fazer o seu próprio 
vídeo ou, se possível, compartilhar os vídeos de um colega. 
Também se pode partilhar esses vídeos usando uma pla-
taforma mais ampla, como o YouTube, para que seja mais 
fácil para uma base maior de alunos poderem ter acesso 
aos mesmos.

Ter aulas online ao vivo com mais frequência

Esta é a única forma síncrona onde uma comunicação bidi-
recional é possível em tempo real. Aqui, será capaz de dar 
um toque pessoal a todas as suas aulas quando não estiver 
fisicamente presente. Ter aulas virtuais ao vivo ajudá-lo-á 
não só a supervisionar o aluno enquanto está a ensinar, mas 
também a avaliar o seu progresso em tempo real. Depen-
dendo da resposta às suas aulas, tem a vantagem de mudar 
a metodologia ou modificá-la para adaptá-la à aprendiza-
gem em movimento.
Estas sessões também proporcionam uma oportunidade 

para os alunos esclarecerem as suas dúvidas na altura e ali. 
No entanto, há alguns aspetos que precisa ter em mente ao 
ter aulas virtuais ao vivo:

Esteja sempre preparado com um esboço do conteú-
do da sua sessão
Mantenha o aluno envolvido, fazendo perguntas rele-
vantes ou fornecendo factos associados, etc.
Não dê as suas lições como uma sessão longa. Divi-
da-as em capítulos de tamanho considerável para que 
dê tempo e também ajude os alunos a compreender 
melhor

Exercitar discussões e debates de grupo saudáveis

Um dos principais resultados negativos dos tutoriais online 
é a sensação de isolamento. Assim, a fim de minimizar ao 
máximo esse isolamento, conduzir discussões em grupo e 
dar lugar a plataformas de debate saudáveis e outras for-
mas de atividades em equipa.
Isto não só os ajudará a envolverem-se mais no que está a 
ser ensinado, como também acelerará o seu processo de 
aprendizagem e ajudará na socialização. Também pode ter 
uma janela de “bate-papo” em grupo monitorizada que o aju-
dará e a outros da sua turma a se conectarem. Este pode 
ser um fórum para discussões relacionadas com os temas 
e também ajudar a esclarecer qualquer dúvida  de imediato.
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Gravar telas e vídeos usando diferentes ferramentas

Quando as aulas são online, os professores e os alunos 
podem criar muitos vídeos. Os alunos precisam fazer uma 
apresentação em vídeo como parte das suas tarefas para 
explicar o seu trabalho ou compreensão do conceito. Os pro-
fessores gravarão a sessão de ensino ao vivo ou criarão um 
vídeo de resposta às perguntas feitas pelos alunos.

Existem diferentes ferramentas disponíveis que podem aju-
dar a criar tais vídeos com absoluta facilidade. Estas ferra-
mentas permitem aos professores ou alunos captar vídeos, 
adicionar legendas, adicionar imagens ou comentários e 
editá-los de acordo com a sua necessidade. Algumas des-
tas ferramentas permitem aos professores e aos alunos adi-
cionar música, se necessário.

Estes vídeos podem ser carregados mais tarde na Cloud ou 
no YouTube para fins de partilha. Estas ferramentas podem 
ser muito úteis durante as aulas online.

Usar a Inteligência Artificial para melhorar as técnicas de 
ensino

A Inteligência Artificial é uma das tecnologias menos explo-
radas, mas extremamente eficazes, especialmente na área 
da educação. Pode revelar-se muito benéfica se for perso-
nalizada como requisito educacional online.

A Inteligência Artificial pode ser usada para analisar o de-
sempenho dos alunos. As ferramentas alimentadas por IA 
podem analisar e comparar o desempenho dos alunos num 
único assunto, bem como em vários outros.

Eles podem gerar um relatório de análise detalhada de cada 
aluno na sala de aula que pode ajudar os professores a en-
tender onde um determinado aluno está atrasado. Os pro-
fessores podem então dar mais atenção aos alunos que es-
tão com mais dificuldades.

A IA também pode ajudar o professor a encontrar as técni-
cas de ensino perfeitas que os professores podem incorpo-
rar para que os alunos tenham uma melhor compreensão 
dos conceitos e possam retê-los por um período mais longo.
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Fazer uso de modelos para diferentes fins

Está cientificamente provado que os alunos podem rapida-
mente compreender e reter informação por um período mais 
longo se ensinadas usando gráficos ou diagramas.

Muitos modelos estão disponíveis online que podem ajudar 
os professores a preparar os horários das aulas ou criar um 
plano de aula e partilhá-los com os alunos. Estes modelos 
podem ajudar professores e alunos a preparar apresenta-
ções que podem incluir imagens, gráficos informativos, grá-
ficos, diagramas, etc.

Há inúmeros modelos disponíveis que podem permitir aos 
professores explicar tópicos críticos de uma forma divertida 
e interessante, o que ajudaria os alunos não só a compreen-
dê-los, mas também a memorizá-los.

Incorporar a técnica de autoaprendizagem

Os professores podem atribuir aos alunos tópicos que eles 
precisam de estudar por conta própria. Isto ajuda os alunos 
a explorar os tópicos de acordo com as suas áreas de inte-
resse. Este tipo de técnica de ensino irá ajudar cada aluno a 
trazer uma perspetiva diferente e nova enquanto compreen-
de o tópico ou conceito.

Isto também ajudará os alunos a esforçar-se mais, não ape-
nas para entender o tópico, mas também para explicá-lo aos 
outros com as suas próprias palavras. O autoestudo permiti-
rá aos alunos encontrar formas de aprender novos conceitos 
nas formas que lhes interessam e também ajudará a encon-
trar o seu interesse mesmo nos tópicos mais complexos.



1.2.2 PLATAFORMAS DE APRENDIZAGEM ONLINE 
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O uso de plataformas de aprendizagem on-line é particu-
larmente bom quando usado como espaços que simulam 
salas de aula e permitem que professores e alunos tenham 
uma experiência semelhante à de uma escola, universidade 
ou qualquer outro tipo de ambiente de aprendizagem. Es-
tas plataformas são também conhecidas como plataformas 
educativas ou plataformas LMS (Learning Management 
System). Tal permite:  

Aprender a seguir 
Manter uma relação educativa activa

Para aceder à plataforma online, os participantes devem ter 
um computador e  Internet. Geralmente, para entrar no cur-
so, o aluno só precisa digitar um login e senha e pode assis-
tir a palestras em vídeo, interagir com os colegas de turma, 
fazer testes e muito mais.

1.PORQUE É QUE É USADO?

•Oferece auto-iniciativa:
Os cursos digitais exigem tanto ou mais esforço por parte 
dos alunos e professores, pois não há pressão para ir à aula, 
o que faz com que o aluno procure aprender sozinho e assu-
ma a responsabilidade de alcançar os seus objetivos.

•Conecta as pessoas:
As plataformas de e-learning permitem conectar pessoas 
em diferentes localizações geográficas. Se mora na Colôm-
bia, por exemplo, pode fazer um curso criado na Espanha 
sem nenhum problema.

•Flexibilidade de tempo:
Os alunos têm mais flexibilidade para escolher quando que-
rem estudar. Além disso, os professores também podem es-
colher o seu horário de trabalho.

•Eles são convenientes:
Não há necessidade de viajar para um local físico. Tudo 
pode ser feito em casa, num parque, num café, ou onde quer 
que seja!



INCLUdiNG 49

•Eles fornecem conteúdo atualizado:
As novas informações circulam cada vez mais rápido, a ex-
piração disto também é mais curta, a informação de hoje 
pode mudar facilmente amanhã. Por este motivo, o conteú-
do das plataformas pode ser modificado e atualizado mais 
rápida e facilmente.

•São muitas vezes mais baratos:
As plataformas de e-learning a longo prazo são geralmente 
mais baratas do que todas as ferramentas utilizadas pelo 
ensino tradicional, tanto para o aluno, como para a institui-
ção de ensino.

•São para todos:
Qualquer pessoa pode utilizar a plataforma do curso de uma 
forma fácil, pois o seu uso é didático, prático e rápido (desde 
que a plataforma virtual seja de boa qualidade).

TIPOS DE PLATAFORMAS DE APRENDIZAGEM ON-LINE

a. MOOCs (Cursos Abertos Massivos Online) 
b. Ambientes virtuais de aprendizagem (VLE) 
c. Serviços de streaming de vídeo 
d. Treino com instrutor visual (VILT), por exemplo, We-
bEx
e. Quadros de discussão 
f. Fóruns

THE ONLINE 
PLATFORM MUST BE....

1.Intuitive
2.Interactive
3.Communactive
4.Valuative
5.Evaluative
6.Certifying
7.Accessible
8.Attractive
9.Open to different video formats
10.Capable of supporting multiple text files
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1.2.3 INTEGRAÇÃO DE AMBIENTES PERSONALIZADOS 
DE E-LEARNING.

O eLearning personalizado permite aos alunos personalizar 
uma variedade dos elementos envolvidos no processo de 
educação online. Isto significa que eles são solicitados a 
definir os seus próprios objetivos, trabalhar no seu próprio 
ritmo e comunicar com instrutores e alunos para personali-
zar o processo de aprendizagem. Idealmente, o aluno é co-
locado a cargo de gerenciar a sua própria aprendizagem e 
é capaz de personalizar a experiência, tendo uma palavra 
direta nos processos e conteúdo que está a ser fornecido.

Os elementos-chave que são personalizados no eLearning 
personalizado são: o ritmo de aprendizagem, a abordagem 
instrucional e as aulas e atividades que se baseiam na expe-
riência e nos interesses do aluno. Em ambientes de eLear-
ning verdadeiramente personalizados, os alunos têm a opor-
tunidade de aprender o que querem quando querem, e até 
mesmo o método de aprendizagem que preferem.

Aqui estão algumas das razões pelas quais os alunos preci-
sam de experiências de aprendizagem personalizadas: 

• Ajuda-os a continuar o desenvolvimento profissio-
nal 
• Prepara-os para o sucesso
• À medida das suas necessidades
• Oferece aprendizagem ao longo da vida 
• Permite um ritmo variado
• Encoraja a o trabalho colaborativo
• Permite o acesso a valiosos dados e informação on-
line
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COMO PODE ADAPTAR A SUA APRENDIZAGEM?

Adaptar não é mudar o que está a aprender, mas como está 
a aprender. Por exemplo, está a preparar uma aula de his-
tória, mas o aluno tem dificuldade em ler. Uma adaptação 
seria o professor permitir que ouça a versão de audiolivro 
da história. Dessa forma, poderia aprender história sem que 
as suas dificuldades de leitura fossem um obstáculo. Um 
impedimento à aprendizagem foi removido.
Adaptações são mudanças que removem barreiras e dão 
acesso à aprendizagem. Não muda o que se espera que seja 
aprendido ou conhecido. Não diminui as expetativas, pois 
aprende-se, mas por outra forma.

ESTILOS DE APRENDIZAGEM VAK  

O VAK estilos de aprendizagem é um modelo de aprendiza-
gem que divide as pessoas em três categorias de estilos de 
aprendizagem:   

         Alunos visuais - absorvem informação pela visão
        Alunos auditivos - absorvem informação pelo som
       

 Alunos de sinestesia - absorvem informação moven-
do-se, através do movimento

As pessoas aprendem predominantemente usando um esti-
lo - seja visual, auditivo ou cinestésico. Embora cada apren-
dente incorpore frequentemente elementos dos outros 
dois estilos, é provável que obtenha o máximo benefício da 
aprendizagem concentrando-se no seu estilo primário.

QUESTIONAMENTO DA AUTOAVALIAÇÃO DOS ESTILOS DE 
APRENDIZAGEM VAK  

Circule ou marque a resposta que mais representa como ge-
ralmente se comporta, e vai descobrir e identificar com qual 
estilo mais se identifica.

•Quando eu opero equipamentos novos eu geralmente:

a.Leio as instruções primeiro
b.Ouça uma explicação de alguém que já a usou antes
c.Vou em frente e experimento, eu posso descobrir enquan-
to o uso.



INCLUdiNG 52

•Quando preciso de indicações para viajar, normalmente:

a.Olho para um mapa
b.Pergunto por direcções faladas
c.Sigo o meu instinto e talvez use uma bússola

•Quando cozinho um prato novo, gosto de o fazer:

a.Sigo uma receita escrita
b.Chamo um amigo para uma explicação
c.Sigo os meus instintos, testando enquanto cozinho.

•Se estou a ensinar algo novo a alguém, eu tendo a ensinar:

a.Escrevo instruções 
b.Dou uma explicação verbal
c.Demonstrao primeiro e depois deixo que eles façam 
uma demonstração.

•Tenho a tendência de dizer:

a.Vê como eu o faço.
b.Ouçam-me a explicar
c.Tens uma chance de fazer isto

•Durante o meu tempo livre eu gosto mais:

a.Ir a museus e galerias
b.Ouvir música e falar com os meus amigos
c.Paticar desporto ou fazer bricolage

•Quando vou às compras de roupa, tenho tendência a fazê-
-lo:

a.Imagino como elas ficariam em mim
b.Peço a opinião do pessoal da loja
c.Experimento-as e testo-as.

•Quando estou a escolher um local de férias, normalmente:

a.Leia muitas brochuras
b.Ouça as recomendações de amigos
c.Imagino o que seria estar lá
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1.2.4 CRIAÇÃO DE CONTEÚDOS ENVOLVENTES, DESENHO DE AULAS E 
AVALIAÇÃO DA COMPREENSÃO DOS ALUNOS.

DICAS DE CONTEÚDO ENVOLVENTE

        Conheça bem o seu público-alvo. Talvez pense que 
“todos gostam disto” ou que está a escrever os seus textos 
com um tipo de linguagem que não agrada ao seu público-
-alvo. Portanto, a primeira e mais importante coisa é anali-
sar o perfil específico das pessoas a quem se dirige. Como 
são estes aprendentes, como gostam de aprender, que ida-
de têm, etc. Quando responder e analisar todas estas per-
guntas, então conhecerá a sua audiência e será capaz de os 
atrair ainda mais.

 Personalize e humanize a sua comunicação. Não 
precisa ser uma máquina falante, falando de uma forma 
neutra e fria. Tem de contar histórias, “vestir” a personagem 
no que está a expressar.

 Tenha em mente a sua experiência. “Qual do conteú-
do que eu já mostrei funcionou melhor para mim?” Se ana-
lisar isto, pode optar por verificar se a repetição do mesmo 
tipo de estrutura ou publicação tem o mesmo efeito. Mas 

tenha cuidado, verifique, meça e analise para ter certeza.

 Faça um calendário, organize, estruture e mantenha 
o controlo. Se organizar o conteúdo que vai produzir, deixará 
menos opções para improvisar ou arriscar. Às vezes é bom 
improvisar, mas se deixar o tempo todo livre para improvisar 
corre o risco de não controlar a situação, sentir-se inseguro, 
ter uma crise de inspiração e não saber o que escrever.

  3 pontos-chave: criatividade, copywriting e narração 
de histórias. Criatividade e imaginação são fundamentais 
para gerar conteúdo, não só para ser criativo quando se tra-
ta de pensar, mas também para ser criativo quando se trata 
de escrever textos (copywriting). Além disso, não queremos 
estar sempre a falar só por falar, mas queremos contar uma 
história que chegue aos alunos e os faça ter uma experiên-
cia de aprendizagem mais alegre e divertida (contar histó-
rias). Quando estas práticas são feitas de uma forma inte-
ressante e significativa resultam em mais interação, mais 
envolvimento e, por extensão, mais conversão.
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 Use e cuide de imagens e vídeos. Tem de cuidar tan-
to do texto quanto do design das suas criações, do tipo de 
fotos que usa e da qualidade dos vídeos. Estes elementos 
têm tanto ou mais poder do que os seus textos. Os mesmos 
pontos aplicam-se aos vídeos e imagens que usa.

  Ouça ativamente, peça feedback aos seus alunos. 
Nós já lhe dissemos que a melhor fonte de conteúdo é a au-
diência. É por isso que é uma boa ideia pedir a colaboração 
deles. Pode até mesmo realizar pesquisas ou pedir a ajuda 
deles para decidir sobre determinado conteúdo a ser ofere-
cido.

 Procure fontes de informação, faça a sua pesquisa. 
Isto é o que é conhecido como curadoria de conteúdo. Nós 
já lhe demos muitas ferramentas para encontrar fontes de 
conteúdo na web. Como sempre, tem que se organizar e se-
lecionar tópicos interessantes.

LIÇÕES DE DESIGN PARA ESTILOS DE APRENDIZAGEM
FERRAMENTAS PARA ALUNOS VISUAIS

 Mapeamento da Mente
Um mapa mental é um tipo de diagrama que é usado para 

representar ideias e relações entre essas ideias. Os mapas 
mentais são frequentemente usados para ajudar a formular 
e organizar ideias ou conceitos para ajudar a resolver pro-
blemas, organizar a escrita, ou tomar decisões. Os mapas 
mentais também estão a tornar-se uma forma popular de os 
alunos tomarem notas e organizarem ideias. A abordagem 
de diagramação é muito apelativa para os alunos que ten-
dem a ser alunos visuais.

 Fundição em tela

O processo de gravação do ecrã é o processo de gravação 
do ecrã do seu computador enquanto completa uma tarefa, 
muitas vezes com narração áudio ou narração de texto no 
ecrã, como um pequeno vídeo. Na educação online, o screen 
casting pode ser uma excelente ferramenta para o aluno vi-
sual, bem como para o aluno auditivo, se a narração for for-
necida. É especialmente adequado para explicar conceitos 
de “como fazer” na utilização de software de computador, 
execução de tarefas na Internet, ou outras tarefas de orien-
tação visual que podem ser apresentadas no ecrã. A capa-
cidade de mostrar e explicar algo num vídeo é muitas vezes 
mais eficaz para este tipo de tarefas do que tentar explicar o 
que fazer ou onde clicar num texto escrito. Não diferente de 
uma captura de tela, os screencasts podem ser chamados 
de vídeo de captura de tela ou gravação de tela.
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FERRAMENTAS PARA ALUNOS AUDITIVOS

 Voki
O Voki é uma excelente forma de adicionar áudio à sala de 
aula. O Voki é uma ferramenta que permite aos usuários 
criar o seu próprio personagem falante que pode então ser 
importado para a sala de aula, blog, website, e-mail ou perfil. 
Ela permite que o instrutor adicione áudio a um anúncio, atri-
buição ou discussão. É uma forma de introduzir a tecnologia 
de uma forma divertida enquanto envolve os alunos com au-
las interativas.

 Audacity
Audacity é um editor e gravador de áudio multilingue que 
grava áudio ao vivo, converte fitas e gravações em grava-
ções digitais ou CDs, edita ficheiros de som MP3, WAV ou 
AIFF enquanto permite ao utilizador misturar sons em con-
junto.

FERRAMENTAS PARA ALUNOS CINESTÉSICOS

 Apresentações com zoom

O Prezi é uma ferramenta que traz um estilo de animação de 

zoom refrescante para apresentações baseadas em telas. 
A ferramenta cria conteúdo usando um editor online em vez 
de software que está instalado no seu computador. O Prezi 
é verdadeiramente inovador em termos de mudança na for-
ma como os apresentadores apresentam a informação. Ao 
invés de organizar o conteúdo em slides pelo PowerPoint, o 
Prezi é muito mais orientado visualmente e organiza o con-
teúdo numa grande tela. Os conceitos são colocados em 
quadros (áreas) dentro da tela que podem então ser anima-
dos em qualquer sequência escolhida pelo criador. A apre-
sentação é então “zooms” ao redor da tela para apresentar 
os conceitos na ordem escolhida. A animação em si é bas-
tante suave e moderna, e a ferramenta permite rodar frames 
de conteúdo e reorientar a vista com cada zoom, tornando a 
apresentação uma experiência visual extremamente apela-
tiva. Também pode ajustar o tamanho dos quadros na tela, 
tornando alguns deles bastante pequenos, de facto aninhan-
do quadros uns dentro dos outros.
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 Quizlet

O Quizlet é uma excelente ferramenta para o aluno de cines-
tésico. O aluno define o que precisa aprender, e o Quizlet 
fornece as ferramentas para alcançar essa meta (Quizlet, 
2013). Educadores e alunos podem criar lições com base 
no material semanal. Alguns alunos criam flashcards para 
ajudá-los quando estudam para um exame ou quiz. O Qui-
zlet permite que o instrutor ou alunos criem flashcards jun-
tamente com testes e jogos para ajudar na aprendizagem 
dos conteúdos.

Os cartões flash são uma versão eletrónica de utilização de 
cartões indexados onde a pergunta é escrita de um lado do 
cartão e a resposta do outro. Depois de ler a pergunta, os 
alunos irão clicar para virar o cartão e mostrar a resposta. 
Uma opção está disponível na qual os alunos podem ver am-
bos os lados do cartão enquanto aprendem o conteúdo.
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1.2.5 COMUNICAÇÃO E COLABORAÇÃO
COMUNICAÇÃO

Ser capaz de comunicar eficazmente online é uma habilida-
de digital chave necessária para o estudo, no local de traba-
lho e ao longo da sua vida. As pessoas usam ferramentas 
on-line para discutir tópicos, partilhar informações, comple-
tar tarefas e trabalhar em tarefas e projetos de grupo. Para 
prosperar num mundo digital, precisamos das competên-
cias necessárias para comunicar eficazmente em qualquer 
situação.
Tipos de Comunicação Online:

 Baseado em texto - inclui e-mail, fóruns de discus-
são, textos, mensagens e chat

 Vídeo e áudio - incluem reuniões e conferências on-li-
ne, compartilhamento de tela e aplicativos, mundos virtuais 
e jogos

 Social Media - pode abranger uma variedade de me-
dia, incluindo texto, imagens e vídeo

COLABORAÇÃO

A colaboração é um ato em que as pessoas se unem para 
criar ou realizar algo. As ferramentas de colaboração garan-
tem que as pessoas possam continuar a trabalhar eficaz-
mente em conjunto, independentemente da sua posição no 
mundo. 
Plataformas de e-learning utilizadas para colaboração

 Trello
O Trello é uma plataforma de colaboração visual que dá às 
equipas uma perspetiva sobre os projetos. O Trello pode ser 
usado para organizar, colaborar, comunicar e coordenar pro-
jetos e tarefas.

 Zoom
O zoom permite aos utilizadores criar e aderir a salas de 
reunião virtuais onde podem comunicar entre si através de 
vídeo e áudio. Recursos adicionais podem dar aos partici-
pantes a capacidade partilhar a sua tela, partilhar arquivos e 
usar o “bate-papo” de texto dentro do grupo da reunião ou de 
forma privada com outros participantes da reunião.
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 Google Drive
O Google Drive dá-lhe o poder de carregar e guardar uma 
série de tipos de ficheiros - documentos, fotografias, áudio 
e vídeos - nos servidores Google, ou na “nuvem”. A maioria 
dos utilizadores gravita para estes programas, que incluem 
Google Docs, Folhas, Slides, e muito mais. Não só lhe permi-
tem criar e editar documentos, como também estão equipa-
dos com ferramentas intuitivas que permitem a colaboração 
em tempo real.

 Padlet
O Padlet funciona muito como o Google Docs, pois vários 
usuários podem modificar e adicionar à página em tempo 
real, formando um lugar realmente colaborativo para traba-
lhar e criar. O Padlet é também uma ferramenta colaborati-
va online que funciona como um quadro de avisos virtual 
para partilhar uma variedade de conteúdos. Os quadros de 
padlets podem ser usados como uma forma de reunir pen-
samentos e ideias numa palestra com os alunos usando os 
seus próprios dispositivos, ou podem ser usados como uma 
atividade online para apoiar o estudo independente.

É impossível colaborar em nada sem um fluxo de conheci-
mento partilhado para manter as pessoas em movimento 
em direção aos mesmos objetivos. Ao contrário, a comuni-
cação é apenas abrir a porta à colaboração; a ação é o que 
transforma a comunicação em colaboração. Por exemplo, 
pode conectar-se com alguém através de uma chamada de 
vídeo para falar sobre um projeto - isso é comunicação. En-
quanto que se usar um serviço de partilha de arquivos para 
trabalhar nesse projeto ao mesmo tempo, então está a co-
laborar.
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1.2.6 DADOS E ANÁLISES PARA UMA APRENDIZAGEM PERSONALIZA-

Os alunos podem adquirir competências a ritmos diferen-
tes. No entanto, a sua aprendizagem está alinhada com os 
padrões de nível de classificação que estabelecem grandes 
expetativas para todos os alunos.

As crianças aprendem de diferentes maneiras e a diferentes 
ritmos. A aprendizagem personalizada é um modelo de ensi-
no baseado nessa premissa. A cada aluno é dado um “plano 
de aprendizagem” baseado em como eles aprendem, o que 
eles sabem e quais são suas competências e interesses.

É a avaliação constante dos alunos e do seu progresso que, 
em última análise, conduzirá à personalização. A única for-
ma de saber se o que é oferecido aos alunos está a funcio-
nar como esperado é, de facto, contrastando o progresso 
que fizeram com a sua situação antes de implementarem 
métodos de aprendizagem personalizados.
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1.2.7 SISTEMA DE GESTÃO DA APRENDIZAGEM (LMS)

Os Sistemas de Gestão da Aprendizagem são agora fre-
quentemente utilizados para alunos do ensino secundário 
e até do ensino primário. Um LMS (Learning Management 
System) é um software que ajuda os professores a facilitar 
a aprendizagem on-line para os seus alunos, para registar e 
acompanhar os resultados dos alunos.
Este método de aprendizagem é mais interativo, os alunos 
sentem-se mais à vontade para os utilizar. De facto, graças 
ao desenvolvimento tecnológico e à criação de novas e con-
venientes plataformas digitais, os alunos de qualquer idade, 
nível educacional ou estatuto social podem fazer uso destes 
sistemas de uma forma fácil e divertida.
A principal função do sistema de gestão da aprendizagem 
é ajudar os alunos a aprender de uma forma mais fácil e 
adaptável. Para poder analisar os seus conhecimentos so-
bre qualquer assunto ou área específica, portanto, os seus 
usos são estritamente educacionais, mas podem ser adap-
tados para gerar vários benefícios extras.
Alguns professores podem fazer uso de um LMS para de-
senvolver iniciativas de aprendizagem direcionadas para os 
alunos. Um LMS também pode ajudar a identificar fraquezas 
pessoais e preencher lacunas de comunicação através de 
relatórios que lhe dirão como os alunos estão realmente a 
progredir.
Fazer uso do LMS torna a aprendizagem para os alunos mais 
divertida, mais envolvente e vai ajudá-los a reter melhor a in-

formação. Também pode ajudar os alunos a estarem muito 
familiarizados com os processos do seu trabalho e a senti-
rem-se plenamente informados desde o início.
A um nível educacional um LMS permitirá adquirir conheci-
mentos de uma forma fácil e divertida.  No entanto, há algu-
mas vantagens adicionais que dão benefícios ao aplicá-lo 
no ensino. Aqui estão algumas delas.

 Um LMS permite a retenção de informação por parte 
de professores e alunos, e melhora muito o desempenho en-
tre os alunos.
 Um LMS aumenta o envolvimento dos alunos em 
mais de 20%. Isto, sem dúvida, cria uma aprendizagem mui-
to mais empenhada e eficiente.
 Um LMS é uma maneira muito mais barata, segura e 
eficiente de aprender sem a necessidade de meios tradicio-
nais.
 Um LMS disponibiliza todo o tipo de conhecimento 
que pode ser partilhado com outros utilizadores em tempo 
real.
 Um LMS assegura uma aprendizagem fácil, indepen-
dentemente do seu nível educacional, idade, estatuto social 
e local de estudo.
 Um LMS não é limitado por horários fixos, mas per-
mite que aprenda no seu próprio ritmo, quando e onde quer 
que esteja.
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1.2.8 PLATAFORMA PARA COMPARTILHAR E VENDER CURSOS ONLINE.
Embora cada plataforma tenha o seu próprio ponto de venda 
único, consideraremos as plataformas abaixo com base em 
determinados critérios:

 Formatos de conteúdo suportados, incluindo vídeo, 
áudio, PDFs e imagens
 Recursos de edição e opções de personalização
 Sejam ou não realisticamente acessíveis para pe-
quenas e médias empresas
 Suporte para avaliação: quizz, exames, certificações, 
etc.
 Caraterísticas de marketing e pagamento

SIMPLERO
https://simplero.com

O Simplero é um construtor de cursos online capaz e perso-
nalizável. Criar e desenhar o seu currículo é muito rápido e 
fácil: clique no botão Criar Novo Curso e algumas telas de-
pois está pronto para criar o seu currículo e adicionar o seu 
conteúdo de aprendizagem. 

Mas Simplero não é apenas um aplicativo de criação de cur-
sos: é mais uma ferramenta de CRM, automação de marke-
ting e automação de cursos online num único pacote. Pode 
criar, publicar e comercializar cursos; acompanhar vendas 
e finanças; e manter a sua lista de clientes, tudo num único 
aplicativo.
Além disso, com o Simplero pode fazer ainda, como adicio-
nar novos alunos à sua lista de e-mails automaticamente ou 
criar novos assinantes do Simplero a partir do envio de for-
mulários.

https://simplero.com
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XPERIENCIFY
https://xperiencify.com

Os cursos on-line têm uma taxa de conclusão notoriamente 
baixa em toda a linha, com muitos alunos a abandonar o 
curso muito antes de terminarem. Isso é o que Xperienci-
fy pretende remediar. Ao permitir que os instrutores lancem 
os cursos e transformem o aprendizado numa experiência 
mais envolvente, o aplicativo promete aumentar as suas ta-
xas de conclusão em até 10-30%.

Para cada módulo que os alunos completam, eles ganham 
pontos de experiência (chamados XPs). Os instrutores po-
dem definir o valor de XP de cada módulo e elementos den-
tro dele durante o processo de criação do curso.
Além dos pontos, os instrutores podem projetar as suas pró-
prias celebrações marcando marcos importantes em cada 
curso. Uma nova funcionalidade beta também permite aos 
instrutores automatizar o fluxo de experiências do curso 

com e-mails, SMS e muito mais.
Embora o conteúdo do vídeo seja o ex libris da Xperiencify, 
também pode adicionar recursos de apoio às suas aulas, 
que podem incluir tudo, desde PDFs a slides, arquivos MP3 
e muito mais.

https://xperiencify.com
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PATHWRIGHT
https://www.pathwright.com

Com o Pathwright, pode lançar um curso online que foi pro-
jetado para ser 100% acionável para os alunos. O criador do 
curso do aplicativo é um dos mais fluidos e intuitivos do sof-
tware - essa abordagem orientada para a ação no currículo 
do curso não é exceção.

Comece construindo sobre o esboço do seu programa de 
curso, depois acrescente ações específicas para os alunos 
completarem. Quando adiciona cada passo, o Pathwright 
permite que escolha a ação que os alunos precisam execu-
tar a partir de um menu suspenso: assistir, ler, tirar, enviar, 
assistir, ouvir ou fazer. O resultado é um caminho claro que 
conduz os alunos através do material do curso.
Uma vez que o seu programa e as suas ações são delinea-
das, o Pathwright adiciona de forma útil uma nota “Conteú-
do necessário” a cada passo. 

E ao conectar Pathwright com Zapier, pode fazer coisas 

como adicionar automaticamente novos alunos à sua lista 
de e-mails, enviar convites para novos clientes, notificar os 
alunos sobre novas notas e muito mais.

https://www.pathwright.com
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LEARNWORLDS
https://www.learnworlds.com

Já sonhou em começar a sua própria escola? Agora já pode. 
O LearnWorlds ajuda-o a criar um site de escola online com 
vários professores e um catálogo de cursos. Adicione instru-
tores e selecione os cursos que quer que eles ensinem. En-
quanto os instrutores podem ser autores de cursos, eles não 
podem publicar um novo curso ou alterar as configurações 
gerais. Como administrador da sua escola, ofereça quantos 
cursos quiser, com várias opções de preço. Por uma taxa 
adicional, pode até mesmo obter um aplicativo de marca 
para a sua escola.

O construtor de cursos da LearnWorlds tem uma série de 
ferramentas únicas. Ao adicionar conteúdo ao seu curso, 
carregue vídeos do seu computador ou do Vimeo. Além dis-
so, pode escolher entre várias opções de edição, como adi-
cionar texto, imagens, ponteiros, logotipo, títulos e botões 
interativos ao seu vídeo. Também pode adicionar conteúdo 
do curso a partir de SoundCloud e YouTube, entre outros for-
matos.

O LearnWorlds permite conexões com alunos e professores 
através de uma comunidade online que acompanha todas 
as escolas. A maioria dos fóruns de discussão concentra-
-se na revisão do material relacionado com os cursos, mas 
as comunidades do LearnWorlds são concebidas para a in-
teração social. Enquanto os alunos são livres para postar 
perguntas sobre o trabalho do curso, a ideia é fomentar o 
envolvimento e a troca de ideias. Para ajudar os alunos a 
construir a sua rede, cada aluno tem um perfil público que 
mostra os seus cursos e realizações.

https://www.learnworlds.com
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THINKIFIC
https://www.thinkific.com

Montar o seu primeiro curso online pode ser assustador. 
Quantas lições deve incluir? Onde deve adicionar tarefas e 
questionários? Que outros tipos de arquivo deve incluir? O 
Thinkific tira o trabalho de cogitação da criação do curso 
com os seus modelos simples e prontos a usar.

Há duas partes para criar um curso no Thinkific: material 
do curso e página de desembarque. Ao contrário de outros 
construtores de cursos, onde começa com uma tabela em 
branco, os modelos do Thinkific fornecem dicas úteis para 
construir um curso valioso. Além das aulas em vídeo, os 
modelos são pré-preparados com exemplos de questioná-
rios, downloads, pesquisas e mensagens de instrutor, em 
intervalos regulares ao longo do curso. Adicione ou remova 
o conteúdo conforme achar conveniente ou siga o modelo 
como está.

O construtor do site Thinkific é um dos mais fáceis de usar. 
Escolha as páginas que quer incluir, adicione a sua cópia, 
escolha um tema e já está.

https://www.thinkific.com
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TEACHABLE
https://teachable.com

O Teachable ajuda os criadores de cursos a crescer e nutrir 
um público online. Para começar, a plataforma oferece vá-
rias opções para personalizar o aspeto e a sensação do seu 
curso. Construa um site que reflita a sua marca, crie páginas 
de vendas para lançar o seu curso, e se por acaso conhecer 
algum código, use o Power Editor para mexer com ele. Caso 
não conheça, edite os modelos disponíveis. O construtor do 
curso aceita arquivos do Dropbox, Google Drive e OneDrive, 
entre outros formatos de conteúdo.

Há flexibilidade no preço do seu curso também. Pode ofere-
cer cursos por conta própria ou em pacotes, e escolher entre 
uma taxa única, um plano de pagamento ou uma assinatura. 
Quando estiver pronto para lançar, crie códigos de cupom 
para ver um rápido aumento nas vendas dos cursos. Para 
criar uma equipa de vendas para o seu curso, use a opção de 
marketing afiliado da plataforma: basta adicionar afiliados e 
eles receberão uma percentagem das vendas do curso. Não 
é necessária a integração de terceiros.

A ferramenta de marketing por e-mail nativo e ensinável 
permite filtrar e enviar mensagens aos alunos quando eles 
se inscrevem num curso, resgatam um cupom ou comple-
tam um curso. A plataforma também o ajuda a recolher o 
feedback dos alunos e a descobrir ideias sobre o seu curso 
utilizando os Formulários e inquéritos do Google. Se quiser 
manter-se em contacto com os alunos depois de eles terem 
concluído o seu curso, adicione-os à sua lista de e-mail com 
as integrações do Teachable. Como eles dizem, o dinheiro 
está na lista.

https://teachable.com


INCLUdiNG 67

SKILLSHARE
https://www.skillshare.com

Se é um empreendedor, designer, escritor, fotógrafo ou blo-
guer a procurar ensinar o seu ofício online, o Skillshare é 
ótimo para ensinar habilidades criativas. Encontrará cursos 
sobre todos os tipos de tópicos, tanto populares como de ni-
cho: marketing, fotografia, culinária, pintura à mão, rabiscos, 
entre muitos mais.
A plataforma oferece aos estudantes um plano de adesão 
que lhes dá acesso a todos os seus mais de 35.000 cursos 
premium. Quanto aos criadores, é gratuito inscrever-se e pu-
blicar um curso, mas se quiser ser pago, deve fazer parte do 
catálogo premium da Skill share.
Grátis ou premium, as aulas Skillshare têm três partes princi-
pais em movimento: aulas em vídeo, um projeto e discussão 
na comunidade. Cada aula inclui 20-60 minutos de vídeo, di-
vididos em aulas de 2-5 minutos. O projeto prático, então, 
garante experiência prática. Por exemplo, um projeto de aula 
de social media pode exigir que os alunos promovam a sua 
conta no Instagram, ou uma aula de redação pode exigir que 

os alunos elaborem uma proposta. Finalmente, a parte da 
comunidade de uma turma permite que os alunos postem 
os seus trabalhos.

Em vez de favorecer os resultados finais, o Skillshare enco-
raja os alunos a partilhar o seu progresso, recolher feedback 
e ajustar o seu trabalho em conformidade - o que é perfeito 
para os tópicos criativos que vai ensinar.

https://www.skillshare.com
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UDEMY
https://www.udemy.com/es/

Enquanto os primeiros grandes cursos abertos online (MOO-
Cs) tornaram a aprendizagem acessível, o Udemy deu um 
passo à frente: tornou possível o ensino online. Hoje, a plata-
forma tem mais de 40 milhões de alunos inscritos nos seus 
cursos e uma base de instrutores de mais de 65.000.
Para criar um curso pago sobre Udemy, primeiro tem que se 
candidatar para se tornar um instrutor premium. Uma vez 
aprovado, verá uma série de passos fáceis de seguir para 
ajudá-lo a criar o seu primeiro curso. Ao planear o conteúdo 
do curso, tenha em mente que todos os cursos precisam de 
pelo menos 30 minutos de vídeo e cinco palestras. Também 
é bem-vindo para adicionar questionários, tarefas, exercí-
cios de codificação e prompts de discussão.
A plataforma oferece muito suporte para a criação e comer-
cialização de um curso. Por exemplo, se não tiver certeza se 
as suas aulas em vídeo são boas o suficiente, pode enviar 
uma amostra para revisão e obter feedback sobre vídeo e 
áudio, juntamente com sugestões de equipamentos. E para 
tutoriais sobre como planear um curso, filmar o seu primeiro 

vídeo e tópicos relacionados, a Udemy oferece o Centro de 
Ensino com dicas e truques.
Finalmente, as perceções de mercado da Udemy ajudam-
-no a selecionar o tema de curso perfeito e a ver como 
este se acumula com outros cursos na plataforma - o que 
é importante devido ao tamanho do mercado com o qual 
está a competir. Semelhante ao Google Analytics, esta fun-
cionalidade diz-lhe como um tópico é popular no Udemy, o 
seu volume de pesquisa e as palavras-chave relacionadas. 

https://www.udemy.com/es/
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1.2.9 FERRAMENTA ESPECÍFICA PARA A CRIAÇÃO DE WEBINARS.

CANVAS
Canvas website
Plataforma de gestão da aprendizagem
O Canvas é uma plataforma online hospedada na nuvem por 
instructure.com. Além disso, o Canvas está focado em pais, 
alunos e administrações de instituições, embora seja uma 
boa opção para o desenvolvimento de cursos online. O Can-
vas destaca-se por:

 Facilitar o acesso a partir de telemóveis e computa-
dores.
 A automatização e simplificação de tarefas.
 Tecnologia totalmente atualizada e intuitiva para 
usar.
 Apoio técnico da comunidade Canvas.
 Alta personalização e flexibilidade.

O Canvas tem uma ampla gama de ferramentas para cons-
truir cursos e trabalhar facilmente entre eles, bate-papos de 
discussão, questionários ou seções e módulos personali-
záveis. E também tem uma experiência de usuário de alta 

qualidade, incluindo tutoriais e uma interface muito limpa e 
fácil de usar.

Hotmart
hotmart.com
Plataforma de cursos online

O Canvas oferece suporte digital para partilhar e vender 
cursos ou webinars online. Entre outros, o Canvas tem 
recursos para:

Cria facilmente vídeos e webinars.
Habilitando chats e ferramentas de comunicação 
com os usuários.
Opções para cursos de monetização.

A tela é orientada para o mundo dos negócios, mas 
também tem outras categorias, como a educação.

https://www.instructure.com/canvas?newhome=canvas
http://hotmart.com
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1.2.10 FERRAMENTAS PARA CRIAÇÃO DE VÍDEO, CURSOS ONLINE, 
CHAT, COMUNICAÇÃO, ETC.

Muitas das ferramentas destinadas a outras funções, como 
conferências on-line, “bate-papo” em grupo, etc., também 
são muito úteis para o desenvolvimento de cursos de for-
mação e vídeos. Abaixo, há algumas das ferramentas que 
são descritas ao longo deste capítulo e que são também um 
suporte digital para os nossos cursos online. 

Basta clicar e aceder:
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Wordpress, um dos sites de autoria de código aberto mais 
conhecidos e mais amplamente utilizados do mundo. O 
Wordpress também oferece plug-ins orientados ao Learning 
Management System (LMS) especificamente desenvolvidos 
para a criação de cursos online.
Este tipo de plug-ins inclui, em geral:

Recursos para a gestão de conteúdo de cursos online, 
gestão de assinaturas, gestão de questionários, etc.
Melhoria da participação dos alunos através das TIC.
Fácil de usar e manejável.
Um servidor web é necessário para hospedar tanto o 
site Wordpress online quanto o plug-in corresponden-
te.

Algumas das mais relevantes são descritas abaixo.

1.1.2 Coordenar o trabalho de equipa.
1.5.1 Apresentações interativas e de vídeo.
1.7 Videochamadas, conferências virtuais e plataformas de 
streaming.

1.3. PLUG-IN E MODELOS WORDPRESS
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1.3.1 LearnDash
LearnDash

Wordpress Plug-in criado por especialistas em e-Learning

O LearnDash é um plug-in criado como uma plataforma para 
e-Learning. Foi desenvolvido por especialistas em apren-
dizagem digital e está estruturado utilizando os princípios 
fundamentais do e-learning para maximizar o conteúdo e 
aumentar o número de participantes envolvidos e de pes-
soas que completam os cursos. Os destaques do LearDash 
incluem:

A sua capacidade de desenvolver questionários alta-
mente complexos.
A experiência de aprendizagem imersiva.
Ferramentas para acompanhar e melhorar a gestão de 
audiências.
A entrega de conteúdos escalonados, ou seja, as li-
ções são administradas progressivamente e requerem 
que certos passos sejam finalizados antes de passar 
para o próximo.

https://www.learndash.com/
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1.3.2 LifterLMS
LifterLMS

Wordpress plug-in para criação de sites de e-learning

Graças ao Lifter LMS, poderemos criar programas de forma-
ção online, questionários e de uma forma intuitiva. O LifterL-
MS destaca-se por isso:

Sistema de construção de cursos por arrastar e soltar 
(arrastar e soltar os elementos que queremos usar). 
Possibilidade de acrescentar inscrições e diferentes 
níveis de participação nos cursos.
Opções para aumentar a atenção, tais como a gamifi-
cação dos cursos, criação de uma comunidade online, 
etc.
Adicionar sistema de automação de resposta.
Possuir um grande número de ferramentas para per-
sonalizar os cursos e mudá-los com outros plug-ins no 
universo Wordpress.

https://lifterlms.com/?sscid=c1k3_bxzts
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1.3.3 LearnPress
LearnPress

Wordpress Plug-in para gerar plataformas educacionais 
online

Learnpress é um plugin do Wordpress que funciona de for-
ma semelhante à plataforma Moodle. Este plug-in fornece 
uma excelente interface para criar cursos com as opções 
necessárias para desenvolver seminários online.

Com o LearnPress pode:

Desenvolver e gerir cursos online.
Venda.
Comunicar com os alunos.
Combiná-lo com outros plug-ins, temas e modelos do 
Wordpress.

https://thimpress.com/product/wordpress-lms-plugin-learnpress/


INCLUdiNG 75

1.3.4 WP Courseware
WP Courseware

Plug-in para o desenvolvimento de cursos online

Este plug-in é um dos primeiros desenvolvidos especifica-
mente para gerar cursos a partir da plataforma Wordpress. 
Ele destaca-se pela sua interface intuitiva e o seu sistema de 
arrastar e soltar. Assim, o Courseware integra opções para:

Elementos de gota e arrasto para facilitar a constru-
ção do local.
Adicionar conteúdo multimédia, tais como imagens, 
música, etc.
Controlar os pagamentos e vendas dos nossos recur-
sos.
Combinação com outros plug-ins de comércio ele-
trónico ou similares.

https://wordpress.org/plugins/woo-commerce-addon-for-wp-courseware/
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1.4.1 Banda desenhada
BD Stip It 
Comicstripit.com 

Aplicação para criar vinhetas de banda desenhada

Esta aplicação para Android permite-lhe fazer desenhos 
animados ou bandas desenhadas, de uma forma muito sim-
ples. Este pode ser um recurso muito interessante, como 
material de apoio educacional, como ferramenta para con-
tar histórias, etc. Graças à banda desenhada, nós podemos:

Empregar modelos fáceis de usar e altamente perso-
nalizáveis.
Gerar storyboards passo-a-passo ou memes anima-
dos.
Desenvolver materiais visualmente atrativos.
Explorar os resultados.

1.4 FERRAMENTAS ÚTEIS PARA O DESENVOLVIMENTO 
DE MATERIAIS INOVADORES 

http://Comicstripit.com 
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1.4.2 Storyboards e histórias ilustradas de 
design

Storyboardthat
storyboardthat.com

Desenho de banda desenhada e histórias ilustradas

O Storyboard que é um site para a criação de vinhetas e 
storyboards em quadradinhos ou histórias ilustradas. Além 
disso, esta plataforma online tem características específi-
cas para desenvolver materiais didáticos e materiais de 
apoio visual para apresentar as nossas ideias.
Através do uso de storyboard pode:

Desenhar romances gráficos simples, histórias em 
quadradinhos ou histórias curtas ilustradas.
Gerar storyboards para vídeos ou para o planeamento 
de projetos.
Usar uma ampla gama de ferramentas de trabalho 
para personalizar os nossos materiais ou histórias.

Entre muitos outros recursos, no Storyboard que podemos 
escolher temos acesso a um grande número de fundos, per-
sonagens e elementos pré-estabelecidos para selecionar e 

personalizar, de forma simples, aqueles elementos que va-
mos usar para construir a história.

http://storyboardthat.com
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1.4.3 Desenho de Novelas Gráficas 

Pixton
pixton.com

Gerador de romances gráficos

Este site permite gerar romances gráficos, assim como ou-
tros materiais visuais, tais como quadradinhos, storyboards, 
etc. Além disso, a Pixton possui secções específicas para o 
desenvolvimento de romances e recursos gráficos voltados 
tanto para a educação quanto para os negócios. 
A Pixton oferece a possibilidade de gerar recursos destina-
dos a professores, alunos, pais ou clientes. Desta forma, a 
Pixton permite:

Criar romances gráficos ou histórias em quadradinhos 
que transmitam uma mensagem.
Criar recursos visualmente atraentes.
Escolher entre um grande número de modelos, cená-
rios, pessoas, etc., para adaptá-los às nossas histó-
rias.
Configurar opções para reforçar a segurança dos nos-
sos materiais e evitar o plágio, etc.

http://pixton.com
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1.4.5 Webquests  
WEBQUEST

O WebQuest é uma combinação de software educacional de 
código aberto. Os WebQuests são concebidos como uma 
série de atividades em pequenos grupos ou equipas, nas 
quais os alunos trabalham em conjunto para abordar um 
tema específico. Através de infográficos, fazendo cartazes, 
desenhando cartas para a sua escola, etc.
Os WebQuests ajudam os alunos a trabalharem juntos de 
forma independente para construir a consciência e autocon-
fiança de que precisam para lidar com diferentes casos na 
sua escola.

•O que é um WebQuest e como é que ele pode 
ser utilizado?

Os WebQuests funcionam melhor como atividades para pe-
quenos grupos. Em WebQuests, os jovens devem idealmen-
te trabalhar em grupos de 2-3 pessoas. 
Ao desenvolver o WebQuest, não prescrevemos um limite de 
tempo para completar o desafio. Dependendo do seu horá-
rio de contacto com os jovens e do nível de aprendizagem e 

idade dos jovens do seu grupo, é livre para estabelecer um 
limite de tempo que seja realista e adequado para os jovens 
do seu grupo. Para completar o desafio, os jovens precisa-
rão de acesso à internet, acesso a um laptop, PC ou dispo-
sitivo inteligente e uma cópia impressa do WebQuest para 
que possam trabalhar os desafios e as etapas do processo 
por conta própria. Os jovens devem trabalhar de forma inde-
pendente nesta tarefa, por isso é importante que esteja lá 
para supervisionar o que eles estão a fazer, mas que não se 
envolva na forma como eles completam o desafio. Através 
do WebQuest, os jovens devem desenvolver a sua própria 
compreensão das questões abordadas, por isso é importan-
te que eles tenham espaço e liberdade para dar sentido ao 
tema por si mesmos.
Uma vez que os jovens de um grupo tenham concluído o de-
safio WebQuest, pode fazer-lhes  algumas perguntas numa 
discussão de grupo informal, a fim de avaliar o que eles 
aprenderam através desta experiência.

Para mais informações sobre os modelos WebQuest e 
exemplos de como fazê-lo, clique no seguinte link:https://
gamechanger-project.eu/en/ideas-opportunities/creativity/

https://gamechanger-project.eu/en/ideas-opportunities/creativity/
https://gamechanger-project.eu/en/ideas-opportunities/creativity/
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1.4.6 Criar Quiz interativo, teste, pré-teste e 
pós-teste, atividade do Google Maps e mui-
to mais    
QUIZ
Um questionário interativo garantirá que os alunos tenham 
uma compreensão real de um tópico selecionado e isto pode 
ser usado para testar os seus conhecimentos. Os questioná-
rios interativos podem ser construídos através de KAHOOT, 
Learning Apps ou Google Forms.

A fim de garantir que o Quiz permaneça visualmente atraen-
te e apelativo para os usuários, é aconselhável que seja utili-
zada uma gama de perguntas de escolha múltipla, verdadei-
ro / falso, resposta aberta, arrastar e largar. Para assegurar 
que o Quiz seja também uma oportunidade de aprendiza-
gem para os participantes, no final do teste de personalida-
de, os alunos devem ser apresentados com os resultados 
da sua pontuação, para encorajar os alunos a interagir com 
os materiais.

Ao criar o Quiz, deve ser seguido o seguinte 
esquema:

<Inserir uma breve visão geral dos resultados de aprendi-
zagem do tópico>

O objetivo do questionário é avaliar a compreensão do tema 
por parte dos alunos. Explique brevemente sobre o que os 
alunos serão examinados em aproximadamente 2-3 frases.

<Inserir citação motivacional antes de começar>
O objetivo do questionário é assegurar que os alunos este-
jam envolvidos e encorajados a completar o questionário e 
avaliar o que aprenderam. Tente encorajar e motivar os par-
ticipantes que possam não estar dispostos a completar a 
avaliação.

<Imagem relacionada com o título do questionário>
Usando uma imagem livre de royalties de sites como https://
www.pexels.com/ ou https://unsplash.com/ insira uma ima-
gem relacionada com o tópico do questionário, os resulta-
dos de aprendizagem a serem alcançados ou a competên-
cia principal a ser abordada.
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Pergunta <substituir com número, 1 / 2 / 3 etc.>

Pergunta 1: <Inserir Pergunta Aqui> 
R: <Inserir Resposta Aqui>
B: <Inserir Resposta Aqui>
C: <Inserir Resposta Aqui>
D: <Inserir Resposta Aqui>

Resposta correta: <Inserir as respostas corretas >

<Imagem relacionada com a resposta >
Tente encontrar uma imagem que se relacione com a res-
posta.

Muito bem!
Um último adeus e parabéns aos participantes por terem 
completado o questionário.
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1.4.7 Ferramentas de avaliação integrada   
FERRAMENTAS DE AVALIAÇÃO INTEGRADAS

As ferramentas de avaliação são os meios pelos quais o professor poderá registar e obter as informações necessárias para 
verificar as realizações ou dificuldades. O professor pode criar as suas próprias ferramentas de avaliação, de acordo com as 
suas necessidades.
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1.4.8 Desafios da Digital Breakout 

DIGITAL BREAKOUT

A Digital Breakout ou uma Sala de Fuga Educativa Online 
são tipos de recursos semelhantes. Ambos são recursos de 
aprendizagem baseados em desafios - na medida em que 
colocam aos alunos um conjunto de desafios que eles preci-
sam resolver, usando as suas competências de pensamen-
to crítico, para serem capazes de progredir para o próximo 
nível e, finalmente, resolver o desafio geral que lhes é co-
locado. Estes são recursos únicos que forçam os alunos a 
refletir sobre seus conhecimentos e experiências anteriores, 
avaliar criticamente os desafios que lhes são apresentados, 
resolver pistas e quebra-cabeças e, em última instância, su-
perar uma série de mini desafios, a fim de progredir. Estes 
recursos digitais são centrados no aluno e envolventes para 
alunos de todas as idades e competências. Eles são cons-
truídos usando o Google Forms, e podem ser cronometra-
dos, de modo a que os mesmos tenham apenas um tempo 
definido para resolver os enigmas e desafios que lhes são 
apresentados. Os alunos, ou equipas de alunos, seguem um 
único enredo ou cenário ao longo da fuga, encontrando pis-
tas, descobrindo códigos, resolvendo enigmas e responden-
do a perguntas. O propósito de um Breakout Digital é ensinar 
aos alunos sobre um tópico ou questão específica, de uma 

maneira divertida e envolvente.
Estes recursos de aprendizagem baseados em desafios te-
rão um mínimo de 3 ou 4 desafios relacionados com o tema 
do infográfico. Estes desafios podem incluir jogos de ima-
gens (para nomear emoções associadas ao tema específico 
a ser abordado e como lidar com ele), pesquisas de pala-
vras (para construir vocabulário), questões de autorreflexão 
(para avaliar o comportamento), etc.

O Digital Breakouts deve ser desenvolvido usando o Google 
Forms: https://docs.google.com/forms/u/0/ 

No entanto, ao criar o seu Digital Breakout através do Goo-
gle Forms, alunos e professores podem seguir a estrutura 
delineada abaixo no desenvolvimento do conteúdo do seu 
Digital Breakout e, alternativamente, podem usar o seguinte 
modelo para desenvolver primeiro o conteúdo do seu Digital 
Breakout neste ficheiro Word, antes de o transferirem para o 
Google Forms.
Uma amostra do Digital Breakout que foi desenvolvido usan-
do o Google Forms pode ser encontrada neste link: 

h t t p s : // d o c s . g o o g l e . c o m / f o r m s / d / e / 1 FA I p Q L S -
d6UhmXmtLjbz2ZuI6Mz0VDHlOvYAJzxNcSYJHbaAD_
c0C3iQ/viewform?usp=sf_link

https://docs.google.com/forms/u/0/ 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6UhmXmtLjbz2ZuI6Mz0VDHlOvYAJzxNcSYJHbaAD_c0C3iQ/viewform?
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6UhmXmtLjbz2ZuI6Mz0VDHlOvYAJzxNcSYJHbaAD_c0C3iQ/viewform?
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6UhmXmtLjbz2ZuI6Mz0VDHlOvYAJzxNcSYJHbaAD_c0C3iQ/viewform?
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Objetivo de aprendizadoaprendizagem
Para que o Digital Breakout tenha um valor educativo, este 
precisa ter um objetivo de aprendizagem. Assim , tem que se 
estabelecer um objetivo de aprendizagem para a fuga.

Resultado da aprendizagem
Ao completar o Digital Breakout, os utilizadores devem ter 
aprendido factos relacionados com o tema. 

Precisa de estabelecer quais resultados (quais conhecimen-
tos, competências e atitudes) os alunos devem desenvolver 
através da conclusão deste desdobramento.

AO CRIAR A TUA FUGA DIGITAL:

a)Comece com um enredo. Crie uma história pela qual o jo-
gador irá passar ao avançar os passos do seu desafio. En-
caixe os conteúdos de aprendizagem no seu enredo.

b)Encontre imagens ou vídeos que suportam visualmente a 
história que criou. Isto ajuda o jogador a visualizar a sua nar-
rativa e a manter-se  motivado.

c)Crie desafios que ajudem a avaliar as competências / re-
sultados de aprendizagem e tematize-os de acordo com a 
sua história. O tipo mais fácil são os desafios que requerem 
a escrita de uma palavra (ou número) correcta ou a escolha 
da opção correcta a partir de uma lista de opções. Estes ti-
pos são também os mais fáceis de reproduzir.

MODELO DIGITAL BREAKOUT:

1.Título Digital Breakout:

•Competências abordadas

Usando a Matriz de Resultados de Aprendizagem, identifi-
que os conhecimentos, competências e atitudes que serão 
aprendidos ao competir neste Breakout Digital. É necessá-
ria uma tabela separada de competências abordadas para 
cada Digital Breakout. Esta informação será incluída no Ma-
nual do Tutor, mas não no Digital Breakout.

As Competências abordadas devem ser apresentadas no 
seguinte formato:

•Introdução

Entre com uma breve introdução no desafio. Descreva o ce-
nário que o seu Digital Breakout irá abordar. Quem são os 
personagens? Onde está localizado? Qual é o fundo? Certifi-
que-se de envolver o participante.

•Imagem da capa
Encontre um arquivo de imagem que reflita o desafio.
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2.Páginas de desafios

Cada página de desafio deve conter os seguintes elemen-
tos: uma página de desafio, um título para a página de de-
safio, uma imagem de capa, conteúdo sob a forma de uma 
narrativa, um desafio, uma mensagem de felicitações, uma 
imagem e uma secção de reflexão.  
 
Certifique-se de copiar a secção abaixo ao criar o seu Digital 
Breakout.

Título para a página do Desafio   
Certifique-se de nomear cada desafio a fim de envolver o 
participante e dar-lhes uma visão do que o desafio irá cobrir.

Imagem da capa
Encontre uma imagem que descreva o cenário. 

Conteúdo
Desenvolver 1.2: Introdução mais adiante. Como se desen-
volveu a história? O participante precisa ser apresentado 
com desafios a serem vencidos. Aqui pode introduzir o ce-
nário que os levará aos desafios.   

Desafio 1
Apresentar o desafio que o participante irá enfrentar com 
base no conteúdo de 2.3: Conteúdo.  O aluno precisa respon-
der corretamente à(s) pergunta(s) para progredir no Digital 
Breakout.  

Muito bem!
Não deixe de felicitar o aluno por ter completado o desafio.  

Imagem
Escolha uma imagem que conclua a secção de aprendiza-
gem para o aluno. Ela deve ser baseada no conteúdo do de-
safio.  

Reflexão
Use esta secção como uma oportunidade para envolver ain-
da mais o aprendente e reforçar o conteúdo que acabou de 
ver. Posicione uma pergunta em estilo de autorreflexão para 
fazê-los pensar sobre esta informação com mais detalhe. 
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3. Páginas de desafios   

Título para a página do Desafio   
Certifique-se de nomear cada desafio a fim de envolver o 
participante e dar-lhes uma visão do que o desafio irá cobrir.

Imagem da capa
Encontre uma imagem que descreva o cenário. 

Conteúdo
Desenvolver 1.2: Introdução mais adiante. Como se desen-
volveu a história? O participante precisa ser apresentado 
com desafios a serem vencidos. Aqui pode introduzir o ce-
nário que os levará aos desafios. 

Desafio 1
Apresentar o desafio que o participante irá enfrentar com 
base no conteúdo de 2.3: Conteúdo.  O aluno precisa respon-
der corretamente à(s) pergunta(s) para progredir no Digital 
Breakout.  

Muito bem!
Não deixe de felicitar o aluno por ter completado o desafio.  

Imagem
Escolha uma imagem que conclua a secção de aprendiza-
gem para o aluno. Ela deve ser baseada no conteúdo do de-
safio.  
 

Reflexão
Use esta secção como uma oportunidade para envolver ain-
da mais o aprendente e reforçar o conteúdo que acabou de 
ver. Posicione uma pergunta em estilo de autorreflexão para 
fazê-los pensar sobre esta informação co mais detalhe.   

4. Páginas de desafio 

Título para a página do Desafio  
Certifique-se de nomear cada desafio a fim de envolver o 
participante e dar-lhes uma visão do que o desafio irá cobrir.
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Imagem da capa
Encontre uma imagem que descreva o cenário.

Conteúdo
Desenvolver 1.2: Introdução mais adiante. Como se desen-
volveu a história? O participante precisa ser apresentado 
com desafios a serem vencidos. Aqui pode introduzir o ce-
nário que os levará aos desafios.   

Desafio 1
Apresentar o desafio que o participante irá enfrentar com 
base no conteúdo de 2.3: Conteúdo.  O aluno precisa respon-
der corretamente à(s) pergunta(s) para progredir no Digital 
Breakout. 

Muito bem!
Não deixe de felicitar o aluno por ter completado o desafio.  

Imagem
Escolha uma imagem que conclua a secção de aprendiza-
gem para o aluno. Ela deve ser baseada no conteúdo do de-
safio.  

Reflexão
Use esta secção como uma oportunidade para envolver ain-
da mais o aprendente e reforçar o conteúdo que acabou de 
ver. Posicione uma pergunta em estilo de autorreflexão para 
fazê-los pensar sobre esta informação com mais detalhe.  

(Repita cada passo das “páginas de desafio”, quantos desa-
fios quiser incluir).

5. Conclusão & Imagem
Como termina a sua história inicial? Certifique-se de que o 
aluno foi trazido numa jornada e eles sabem que há um final 
para esta seção da história.

Reflexão Final
Esta é a última oportunidade para o participante usar o co-
nhecimento que aprendeu no Digital Breakout. Não apresen-
te novas informações, faça com que eles tomem conheci-
mento de todas as informações que aprenderam.
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PASSOS PARA DESENVOLVER SCAPE-
-ROOMS:

Uma Narrativa: Um enredo convincente vai ajudar a atrair 
os utilizadores e encorajá-los a participar na fuga digital. 

Fechaduras e Puzzles: Os utilizadores precisam de ser 
capazes de resolver desafios. Imagens numéricas, verbais e 
até fotográficas podem ser usadas como exemplos de que-
bra-cabeças para resolver.   

Resolução: A narrativa inicial apresentada deve chegar ao 
fim no final do desafio.   

Os alunos devem ser felicitados e informados de que 
passaram no teste!

O NARRATIVO:

 A narrativa é o enredo que apresenta o material de apren-
dizagem de uma forma emocionante e muitas vezes fanta-
siosa.  

 A narrativa estabelece o cenário da atividade e explica o 
que os usuários são obrigados a fazer.

 Uma imagem ou vídeo pode ser usado para explicar a nar-
rativa.  

 Muitas vezes, um pequeno texto de 100 - 150 palavras 
pode ser utilizada para ajudar a definir a cena. 

 Ao usar técnicas de narração de histórias, os usuários 
ganham uma compreensão e apreciação mais profunda do 
tópico. 

TIPOS DE DESAFIOS:

 Números - matemática básica, equações, contagem de 
palavras para encontrar um número, usando calculadoras de 
distância, conversão de unidades de medida..

 Texto - palavras cruzadas, pesquisas de palavras, palavras 
escritas ao contrário, texto escrito em branco sobre uma fo-

1.4.9 CONCEÇÃO DE ‘SCAPE-ROOMS’ DIGITAIS PARA A EDUCAÇÃO 
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lha branca, texto escrito em línguas estrangeiras, tradução 
do Google, anagramas.

 Fotografias - nomeando sites famosos, escolhendo o ím-
par, nomeando bandeiras, contando itens em uma fotogra-
fia.   

 Puzzles de navegação - leitura de um mapa antigo, cálcu-
lo de distância, usando o Google Maps.  

 Barreiras linguísticas - necessidade de encontrar alternati-
vas à comunicação e introduzir palavras numa língua estran-
geira para escapar.

Passo 1   – Configurar uma  Google account.

Paso 2 – Concetualizar o problema. Que tipo de competên-
cias o jogo deve melhorar? Em que competências se vai con-
centrar?

Paso 3 – Refletir sobre o seu grupo-alvo. Quem são eles? 
Qual é a sua origem, idade e interesses?

Passo 4 - Desenvolva um  - storyline. Tendo em mente o seu 
público-alvo, pense no tema ou género do seu jogo. Onde 
a história tem lugar e que tipo de história é? Algumas boas 
inspirações são filmes, livros ou jogos populares. Foque-se 
na narrativa para ter certeza de que ela é convincente e en-
volvente. Explique os desafios para os alunos para que eles 
saibam o que devem fazer para passar para o próximo nível. 
Estes podem ser apresentados usando arquivos de vídeo 
ricos em media e depois respondidos num Formulário do 
Google.

Passo 5   – Comece a criar uma sala de escape digital através 
do Google Forms (modelo fornecido na secção seguinte). 
Formular perguntas que são apresentadas como pistas digi-
tais para os fins do jogo usando imagens anexadas, vídeos 
de YouTube, hiperlinks ou links para outros documentos do 
Google Docs. Adapte-as ao nível de dificuldade necessário.

NÍVEIS DE UMA FUGA DIGITAL:

•Iniciantes /Nano desafios - são de menor duração, concen-
tram-se em áreas específicas de conteúdo ou competên-
cias, têm limites apertados e são mais orientados para pro-

https://accounts.google.com/v3/signin/identifier?dsh=S1661020472%3A1664900784700058&continue=https%3A%2F%2Fmyaccount.google.com%2Fgeneral-light&followup=https%3A%2F%2Fmyaccount.google.com%2Fgeneral-light&osid=1&passive=1209600&flowName=WebLiteSignIn&flowEntry=ServiceLogin&ifkv=AQDHYWpIUcHoAFA3fSLyBZhoc_rlGYDQ1ijm8a-4FsK0gklAcxQA-a4ABIoR-k0tGQSwn9wWoSFAig
https://lockpaperscissors.co/mysterious-escape-room-themes
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fessores ou jovens trabalhadores. Os alunos normalmente 
começam com o desafio sem identificar uma grande ideia 
ou questão essencial. 
 
•Intermédio /Mini desafios : ampliar os limites e proporcio-
nar aos alunos um maior nível de escolha e responsabilida-
de. Um aumento na duração permite que os alunos come-
cem com uma grande ideia e trabalhem através de toda a 
estrutura.   

•Desafios avançados/padrão - Os desafios padrão são mais 
longos e permitem uma latitude considerável para os alu-
nos. Trabalhando em conjunto, os alunos podem identificar 
e investigar grandes ideias, desenvolver desafios, fazer in-
vestigação extensiva através de múltiplas disciplinas e to-
mar posse total do processo.  

NÍVEIS DE UMA FUGA DIGITAL:

 ESCOLHA DO SEU TÓPICO
O que lhe interessa?  Sobre o que é que gostaria de escre-
ver? O que é que te interessa? 
Considerar estas questões vai ajudar a focar-se em tópicos. 
Certificar-se de que se concentra nas necessidades do gru-
po-alvo.

 COMO É QUE PLANEIA O SEU ENREDO?
Produza a sua ideia primeiro antes de escrever. Tenha a 
ideia de um plano bem claro na sua cabeça. 

Brainstorm - Dê asas à imaginação!
Tente ter o esboço de cada desafio antes de começar, por 
exemplo, a pesquisa de palavras, quebra-cabeças, pergun-
tas.

 COMO ENCONTRAR INFORMAÇÃO?
Use apenas sites confiáveis, por exemplo, não confie na 
Wikipédia e em outros sites de notícias falsas.
Pesquisar antecipadamente usando websites, livros, arti-
gos, vídeos, etc.
Aprenda com as ruturas digitais anteriores - o que é neces-
sário, o que mantém o aluno envolvido durante todo o pro-
cesso.

DICAS PARA A CRIAÇÃO DE UMA FUGA DIGITAL:

 Encontre imagens ou vídeos que suportam visualmente 
a história que você criou. Isto ajuda o jogador a visualizar a 
sua narrativa e a mantê-la motivada.

Crie desafios que ajudem a avaliar as competências / re-
sultados de aprendizagem e tematize-os de acordo com a 
sua história. O tipo mais fácil são os desafios que requerem 
a escrita de uma palavra (ou número) correcta ou a escolha 
da opção correcta a partir de uma lista de opções. Estes ti-
pos são também os mais fáceis de reproduzir.

 Use um código no final da quebra digital que deve ser 
inserido antes que eles possam progredir para o próximo 
nível. 
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O jogo é uma atividade livre que nos separa da realidade. 
A sua estrutura e regras permitem-nos reconhecer os limi-
tes do espaço e do tempo para fortalecer a aprendizagem, 
assim como aumentar os sentimentos de tensão, alegria 
e “consciência de si” que fortalecem as relações interpes-
soais.
A Educação Relacional reconhece o jogo como uma es-
tratégia didática para que os alunos desenvolvam as suas 
competências. Eis algumas estratégias que envolvem o jogo 
como uma estratégia de aprendizagem e avaliação:

 Jogos de competição:   Permitem estabelecer a igualda-
de de oportunidades, aprender a desfrutar do triunfo, reco-
nhecer a derrota e promover a perseverança. Exemplo: esta-
belece uma competição que permite aos alunos demonstrar 
as competências que adquiriram no currículo.
Promove regras claras.
Estabelece critérios para condições equitativas, por exem-
plo, através da oferta de ajuda.
Orienta eticamente o aluno a jogar limpo, reconhecer a der-
rota e ser um bom vencedor ou perdedor.

 Jogos de Oportunidade:  Promover a igualdade absoluta 
de condições e levar-nos a aprender a lidar com situações 
imprevistas. Exemplo: pode associar elementos como: car-
tas, dados, ou dominós, focando a expetativa no acaso e 
permitindo que o aluno preste contas das suas competên-
cias, sem perceber que elas estão a ser avaliadas.

 Jogos de Simulação: Eles permitem aos alunos desen-
volver a imaginação, criar, improvisar, assumir papéis. Exem-
plo: peça aos seus alunos para assumirem papéis diferentes 
e oriente-os através de um guião num contexto ou situação 
particular.

 Vertigem:  Permite assumir contingências quando a esta-
bilidade é quebrada. Exemplo: pense em actividades que ge-
ram vertigens, como segurar uma vassoura na mão enquan-
to explica uma operação matemática ou um conceito, saltar 
uma bola e depois responder a uma pergunta, ou caminhar 
sobre uma superfície estreita enquanto mantém o equilíbrio.

1.4.10 ATRIBUIR JOGOS E ACOMPANHAR OS RESULTADOS DOS ALUNOS  
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NÍVEIS DE UMA FUGA DIGITAL:

A tarefa de fornecer feedback sobre o progresso do aluno no 
processo de aprendizagem é fundamental.
O acompanhamento não só significa monitorizar e rever ati-
vidades e tarefas, mas também gerar empatia com o aluno e 
promover uma comunicação contínua e atempada. Este tipo 
de acompanhamento torna isso possível:

Supervisionar o progresso dos alunos e ajustar-se no de-
senvolvimento do projeto formativo.

Rever estrategicamente o desenho pedagógico e as ativi-
dades realizadas.

Modificar as estratégias de ensino e aprendizagem.
Propor novas ferramentas, recursos e canais de comuni-

cação.
Alcançar ritmos de trabalho adequados aos objetivos, que 

facilitem a organização das tarefas no tempo e no espaço.
Monitorizar o progresso e analisar se as metas propostas 

são atingidas.
Fornecer informação sobre a evolução do processo de en-

sino e aprendizagem.
Monitorizar trajetórias individuais.

O acompanhamento dos processos de ensino e aprendi-
zagem no âmbito de uma avaliação formativa é uma das 
principais estratégias para recolher informaão sobre os pro-
cessos em desenvolvimento, e assim poder melhorá-los. 
Implica um acompanhamento e feedback constantes, o que 
implica comunicar com os alunos e dar-lhes apoio através 
de diferentes estratégias que lhes permitam refletir sobre 
a sua própria aprendizagem e fomentar a sua autonomia e 
protagonismo.

FERRAMENTAS ÚTEIS PARA PROCESSOS DE MONITORI-
ZAÇÃO E AVALIAÇÃO:

Para oferecer a oportunidade para que os alunos possam re-
fletir sobre o seu progresso, interagir com seus professores 
e colegas e receber e dar feedback, é necessário habilitar 
mecanismos de comunicação, seja em espaços virtuais ou 
em momentos presenciais. A interação nestes termos con-
tribui para a apropriação do conhecimento e reforça as ca-
pacidades de autorregulação da aprendizagem através da 
auto-avaliação e da co-avaliação.
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Considerando os aspetos acima mencionados e a sua versa-
tilidade para monitorizar e dar continuidade aos esquemas 
de aprendizagem combinada, algumas ferramentas úteis e 
ambientes virtuais estão listados abaixo.

1.RUBRICS

Uma rubrica é um instrumento cujo objetivo principal é 
compartilhar os critérios para o desempenho das tarefas 
de aprendizagem e avaliação com os alunos e entre os pro-
fessores. A rubrica funciona como um guia detalhado, um 
roteiro de tarefas, que torna visível as expectativas que alu-
nos e professores têm sobre uma atividade, organizada em 
diferentes níveis de cumprimento (Masmitjà, 2013).

A sua utilização em processos de monitorização traz múlti-
plas vantagens, principalmente porque reduz a subjetivida-
de do professor e proporciona a transparência.  As rubricas 
são ferramentas úteis para promover a autoavaliação, o que 
facilita a cada aluno saber em que áreas deve melhorar.

 Ferramentas TIC para desenvolver rubricas

a)Para todas as Rubricas   - https://www.forallrubrics.
com/ 
b)RubiStar-http://rubistar.4teachers.org/index.
php?skin=es&lang=es 
c)CoRubric - https://corubric.com/

2.E-PORTFOLIO

O e-portfólio permite aos estudantes criar portfólios digitais 
para armazenar o seu trabalho e assim gerar uma recolha 
deliberada de documentos, a partir de um processo de seria-
ção e seleção de fontes para fins específicos.

O interessante do portfólio é que ele reflete a evolução do 
caminho de aprendizagem individual e oferece a possibili-
dade de realizar um acompanhamento integral do proces-
so e avaliar as evidências. Desta forma, o estudante está 
consciente do seu progresso, pode refletir sobre ele e ga-
nhar mais controlo sobre o seu próprio caminho. O portfólio 
é constituído como um processo de avaliação não linear e 
gera um espaço de comunicação fluida, que permite a ex-
pressão de conhecimentos e opiniões e promove o pensa-
mento crítico e a auto-motivação.

https://www.forallrubrics.com/ 
https://www.forallrubrics.com/ 
http://rubistar.4teachers.org/index.php?skin=es&lang=es
http://rubistar.4teachers.org/index.php?skin=es&lang=es
https://corubric.com/ 
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 Ferramentas TIC para a geração de carteiras digitais

a)Padlet-https://es.padlet.com/ 
b)Balancín–https://web-seesaw-me.translate.goog/?_x_tr_
sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es-419&_x_tr_pto=op,sc 
c)Pearltrees - https://www.pearltrees.com/ 

3.CHECKLIST

As listas de verificação são ferramentas de monitorização 
que contêm critérios de avaliação pré-estabelecidos junta-
mente com colunas onde a presença ou ausência de um atri-
buto, frequência ou quantidade é marcada. São facilmente 
construídas e podem ser adaptadas a diferentes tópicos e 
contextos. São particularmente úteis para o acompanha-
mento de alunos à distância.

Ferramentas TIC para a criação de listas de verifi-
cação

a)Google Keep – https://bit.ly/3ka8XXf 
b)Formularios de Google  - https://bit.ly/3xBb667 

As práticas educacionais em modalidades híbridas reque-
rem repensar estratégias, ajustar projetos, explorar ferra-
mentas e, acima de tudo, fortalecer laços. É interessante 
aproveitar estes cenários para avançar em direção a pro-

postas de monitorização e avaliação que são enriquecidas 
pelas TIC.
•Colaborativo:  Que potencia o trabalho entre pares, permite 
a construção coletiva do conhecimento e aproveita espa-
ços como fóruns, wikis, redes sociais, e-portfólios, etc., para 
criar comunidades de aprendizagem.
•Invisível:   Integrado no processo de ensino e aprendizagem 
(não como uma prática isolada).
•Público:  Ser exibido no melhor sentido, aproveitar a tecno-
logia para externalizar produções educativas, encontrar vali-
dação com especialistas e compartilhar com outros atores.
•Transparente: Compartilhar, construir e transmitir critérios 
com os alunos.
•Criativo:  Explorando novos instrumentos, estratégias e fer-
ramentas.

Finalmente, trata-se de um acompanhamento e avaliações 
que não penalizam os erros, mas sim que se baseiam neles 
e os tomam como parte da aprendizagem. Estas propostas 
centram-se na construção da confiança, num olhar de des-
coberta e são despojadas da lógica da verificação.

https://es.padlet.com/
https://web-seesaw-me.translate.goog/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es-419&_x_tr_pto=op,sc
https://web-seesaw-me.translate.goog/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es-419&_x_tr_pto=op,sc
https://www.pearltrees.com/
https://bit.ly/3ka8XXf
https://bit.ly/3xBb667


1.5 APRESENTAÇÕES INTERATIVAS    
1.5.1 APRESENTAÇÕES INTERATIVAS E DE VÍDEO

Powtoon
powtoon.com
Apresentações interativas e comoventes

O Powtoon é um serviço web que lhe permite desenvolver 
apresentações interativas, com efeitos de movimento. Na 
sua versão gratuita, apenas permite reproduzir estas apre-
sentações online, mas oferece as seguintes vantagens:

É simples e muito intuitivo de usar.
Tem modelos altamente personalizáveis.
Tem suporte técnico online.
Resultados de qualidade profissional que podem ser 
alcançados.

Utilizando o  Powtoon, pode desenvolver apresentações 
baseadas em modelos muito completos, o que torna muito 
fácil a construção de materiais visualmente atraentes. As-
sim, pode escolher entre uma grande variedade de fontes, 
imagens de fundo, cores, adesivos e outros elementos de-
corativos.
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http://powtoon.com
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PREZI
prezi.com

Ferramenta online para apresentações 
interativas

O Prezi é um recurso online para desenvolver apresenta-
ções, adicionando elementos interativos. Graças ao Prezi, 
poderemos utilizar nas nossas apresentações:

Resultados visualmente atraentes.
Modelos baseados no sistema de mapeamento men-
tal.
Efeitos como o ‘zoom-in’.
Sistema de arrastar e largar.
Incluir imagens, textos e ícones.

O Prezi também tem categorias específicas para classificar 
os modelos de acordo com os temas.  Entre elas, podemos 
encontrar modelos especiais para ONGs, educação, etc.
Teremos também análises para avaliar o resultado da apre-
sentação final.

http://prezi.com
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1.5.2 MODELOS DE VÍDEO PARA APRESENTAÇÕES

INCLUdiNG 99

VIDEOSCRIBE
videoscribe.com

Modelos de vídeo para apresentações

O Videoscribe é um site que oferece, entre os seus servi-
ços, a possibilidade de criar apresentações em movimento 
utilizando templates, facilitando assim o desenvolvimento 
de vídeos para apresentações. Entre as caraterísticas da Vi-
deoscribe, destacam-se as seguintes:

Rápido e fácil de usar.
Uma biblioteca com mais de 600 recursos de imagem 
e áudio.
Gravação de voz.

O Videoscribe também tem uma secção focada na educa-
ção e pedagogia que pode tornar muito mais fácil desen-
volver materiais apelativos para comunicar ideias ao nosso 
público.

http://videoscribe.com
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1.5.3 GESTÃO DE APRESENTAÇÕES

POWER POINT 
Download Power Point Gerente de Apresentações

O Power Point é o programa de gestão de apresentações 
por excelência. O PowerPoint funciona tanto online como 
offline. E, embora seja muito intuitivo de usar, permite alcan-
çar resultados profissionais. Com o Power Point, não só po-
demos criar apresentações, como também armazená-las e 
adicionar um grande número de efeitos. Entre as suas carc-
terísticas mais notáveis estão:

Adicionar animações, efeitos de movimento, figuras 
3D e ícones.
Ampla gama de formatos de exportação.
Notas privadas (apenas visíveis para o editor).
Comentários visíveis apenas para a equipa, em caso 
de trabalho em grupo.
Variedade de transições e efeitos para criar apresenta-
ções dinâmicas.
Um grande número de modelos disponíveis na Inter-
net. 

https://www.microsoft.com/eN/microsoft-365/powerpoint
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KEYNOTE 
Download Keynote

Gestor de Apresentações para MAC/IOs

O Keynote é uma aplicação muito semelhante ao Power 
Point desenvolvido para dispositivos iOS. Com ele, nós po-
demos:

Adicionar efeitos de movimento a elementos visuais 
e texto.
Efeitos de transição de slides.
Fluxo de trabalho intuitivo e fluido.
Fácil de usar e resultados profissionais.
Exportar para PowerPoint para melhorar as compati-
bilidades.

Este programa também inclui a possibilidade de escolher 
entre vários modelos, adicionar gráficos 3D, a criação de 
diapositivos mestre e modelos personalizados.

https://www.apple.com/keynote/
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1.5.4 DESLIZE AS TRANSIÇÕES NA NUVEM

GOOGLE SLIDES  
Google Slides

Transições de slides baseadas em nu-
vens
Através do Google Slides, o Google Suite, podemos gerar 
apresentações na nuvem, ou seja, sem a necessidade de 
ter o aplicativo baixado no computador. Ele oferece opções 
muito similares a outros gerenciadores de slides, porém, 
podemos trabalhar inteiramente a partir da rede. Assim, o 
G-Slides oferece possibilidades para:

Criar e armazenar apresentações online.
Download e upload de apresentações.
Trabalhar juntos na mesma apresentação com outras 
pessoas.
Colaborar simultaneamente com outras pessoas.
Acesso rápido a partir de qualquer dispositivo.
Ter bibliotecas de recursos e modelos disponíveis.
 

https://www.google.com/intl/en/slides/about/


1.6.1 APLICAÇÕES E REDES SOCIAIS 

Hoje em dia, o número de media digital e redes sociais nas 
quais podemos apresentar os nossos projetos pode ser 
avassalador. Contudo, é essencial saber distinguir as possi-
bilidades oferecidas por cada plataforma e de que forma ela 
pode ajudar a beneficiar o nosso projeto. Portanto, embora 
alguns deles sejam mencionados abaixo, é essencial anali-
sar o que distingue cada rede e o que podemos e queremos 
alcançar a partir dela.  Da mesma forma, a estratégia que ire-
mos elaborar para tirar o máximo proveito de cada uma será 
diferente em cada caso. Portanto, a pergunta que teremos 
que fazer a nós mesmos é: “Como é que cada rede social 
pode beneficiar o meu projeto?”

Na seção seguinte, encontrará um breve resumo das redes 
mais utilizadas atualmente e o seu respetivo potencial.
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INSTAGRAM 
instagram.com

Plataforma para criação e partilha de 
conteúdos

O Instagram é uma das redes sociais mais utilizadas e o seu 
crescimento em número de usuários ainda é exponencial. 
Embora no seu início fosse uma rede social voltada princi-
palmente para a criação de conteúdo visual, vem expandindo 
o seu espectro e hoje também é utilizada para compartilhar 
vídeos e imagens ao vivo em pequenos e médios formatos. 
Entre as caraterísticas mais relevantes do Instagram estão:

Adicionar fotos, histórias e vídeos curtos ou bobinas.
Transmitir ao vivo via IGTV.
Seguir e exibir o conteúdo relacionado à marca.
Adicionar amigos e receber notificações.
Enviar e receber mensagens diretas.

https://www.instagram.com/
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que só são visíveis temporariamente, a menos que sejam 
explicitamente gravados.
Além disso, o Instagram possui diferentes tipos de perfil, 
dependendo do tipo de conta que desejamos criar. Assim, 
ele permite-nos escolher entre perfis pessoais, comerciais 
ou de criação de conteúdo. Estes perfis especializados in-
cluem:

Marcar outros criadores e marcas.
Acompanhar o desempenho dos posts.
Descubra informações e tendências.
Aumentar o impacto de um projeto.
Utilizar ferramentas específicas para gerir as contas 
de forma mais eficiente, verificar estatísticas ou mo-
netização.

Se há algo que se destaca no Instagram é o facto de ser um 
meio único para construir a presença digital de uma marca, 
de uma forma muito visual e apelativa.
Alguns passos muito simples para criar uma marca ou iden-
tidade visual para um projeto na Instagram são:

Selecionar uma mensagem a ser transmitida através 
da descrição.
Definir cores e grelhas ou templates corporativos para 
criar posts.
Mostrar conteúdo através do feed, histórias em desta-
que e IGTV.
Gerar e envolver a comunidade ou o público.
Formar uma rede de contactos ou uma rede com ou-
tros profissionais do mesmo setor.

Para isso, o Instagram dispõe de ferramentas como as men-
ções para citar outras pessoas, bobinas ou vídeos curtos, 
IGTV para transmitir ao vivo ou publicar vídeos, o feed ou 
quadro no qual publicar o conteúdo que queremos que per-
maneça e histórias, que são conteúdos audiovisuais curtos 
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FACEBOOK
facebook.com

Partilha de fotos, vídeos e texto

O Facebook tem sido a rede social, por excelência, e embora 
o Instagram continue a crescer, especialmente entre os jo-
vens, o Facebook continua a ter um maior número de usuá-
rios, a nível internacional . 
Esta rede destaca-se por conectar pessoas, amigos, conhe-
cidos ou conhecer novas pessoas. Também torna possível:

Adicionar atualizações de status.
Ativar as notificações ou alertas.
Partilhar conteúdos pessoais e de terceiros.

Mas o Facebook também tem outras ferramentas muito 

úteis para a gestão e divulgação de projetos, marcas pes-
soais ou pequenas empresas, como por exemplo:

Páginas do Facebook:

Focada na partilha de notícias e conteúdos de uma 
marca, negócio, etc.
Promover conteúdo e fazer propaganda.
Configurar mensagens e respostas automáticas.
Adicionar informações comerciais: horas, produtos e 
informações de contato.

Grupos do Facebook:

Os grupos do Facebook podem ser públicos ou priva-
dos.
Eles podem ser usados para trocar imagens, vídeos, 
etc.
Eles podem ser usados para fazer anúncios.
Uma ferramenta de discussão ou espaço de pergun-
tas e respostas.
Eles facilitam a partilha de conteúdos relevantes so-
bre um tema: artigos, notícias, etc.
Facilitan compartir contenido relevante sobre un tema: 
artículos, noticias, etc.

http://facebook.com
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TWITTER
twitter.com

Partilhar ideias com um grande público

O Twitter é uma ferramenta para compartilhar, acima de 
tudo, ideias, notícias ou pensamentos, sob a forma de pe-
quenos textos. Há muito tempo que é um bom meio digital 
para gerar opinião e conectar pessoas com interesses se-
melhantes. O Twitter também é notável por isso:

Conectar-se e influenciar a conversa pública.
Criar #hastags para classificar e posicionar o conteú-
do.
Seguir conteúdo semelhante e crie listas de interesse.
Partilhar opiniões, links, fotos ou vídeos.
Ativar notificações e “bate-papo” privado.

http://twitter.com
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TIKTOK
tiktok.com Criar e partilhar conteúdo sob a forma de 

vídeos curtos

O Tik Tok é uma das mais novas redes sociais, mas tem-
-se destacado por gerar conteúdo que se torna viral muito 
facilmente. No Tik Tok podes encontrar vídeos curtos com 
um número infinito de temas e também com desafios que te 
convidam a participar ativamente, adicionando o teu próprio 
conteúdo. Esta nova rede social destaca-se por funcionali-
dades como as seguintes:

Construir e fazer crescer a sua rede com contactos co-
merciais.
Descubrir e criar vídeos originais.
Ver vídeos curtos, espontâneos e genuínos.
Editar vídeos com ferramentas fáceis de usar.
Aparar, cortar, cortar, fundir e duplicar videoclipes sem 
deixar a aplicação.
Adicionar música ou som gratuitamente.
Usar efeitos criativos.

http://tiktok.com
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LINKEDIN
linkedin.com Rede social comercial e empresarial

A Linkedin é uma rede social focada no mundo do trabalho 
e dos negócios. Nesta plataforma, ambos os perfis da em-
presa são gerados com informação sobre a sua atividade, 
missão, valores, etc., bem como relatos pessoais nos quais 
se podem incluir perfis profissionais, carreiras ou partilhar 
sucessos profissionais. O Linkedin, assim, serve de cenário 
para gerar uma rede de contactos e até mesmo para a pro-
cura de um emprego. Desta forma, o Linkedin oferece op-
ções para:

A procura de emprego e de perfis profissionais.
Mostrar um negócio ou empresa e os seus produtos.
Adicionar um CV e perfil profissional.
Partilhar notícias de emprego: artigos, posts.
Estar conectado com a maior rede social de profissio-
nais.

http://linkedin.com
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GOOGLE BUSINESS 
google.com/business Posicionamento de uma empresa local 

na web

Através deste aplicativo, o Google oferece um sistema sim-
ples e fácil de usar para adicionar perfis profissionais e em-
presariais que serão mostrados quando alguém pesquisar o 
nosso negócio através do Google. Algumas das ferramentas 
mais notáveis do Google Business são:

A criação e edição do perfil de uma empresa através 
da adição de endereço, número de telefone, horário de 
funcionamento, etc.
Gestão de revisões de clientes ou usuários.
Responder a críticas, perguntas ou mensagens de 
consumidores.
Conectar-se com o Google Maps para adicionar loca-
lização.
Partilhar fotos e atualizações com ofertas especiais 
ou notícias.
Ver como os consumidores encontram e interagem 
com as empresas no Google.

Possui também ferramentas para medir a interação e a ativi-
dade dos consumidores com o nosso perfil online. 
E, talvez uma das opções mais populares, permite que os 
usuários deixem uma pontuação, gerando uma classifica-
ção média dos nossos serviços.

http://google.com/business
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YELP
business.yelp

Revisão de empresas locais e redes so-
ciais

A Yelp é uma aplicação semelhante ao Google Business que 
ajuda a aumentar a visibilidade das empresas locais online. 
Através da Yelp, nós podemos:

Atingir potenciais consumidores.
Receber comentários e críticas dos consumidores.
Criar publicações e partilhar notícias.

http://business.yelp
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TRIP ADVISOR 
Tripadvisor.com

Motor de comparação de lojas online e 
sites

O Trip Advisor começou como um motor de busca de via-
gens, mas tornou-se uma das formas mais relevantes de 
posicionar um negócio online, especialmente em termos de 
lazer e turismo.

Este aplicativo é notável pela sua capacidade de sair e 
receber revisões de negócios.

http://Tripadvisor.com
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1.6.2 GESTÃO DAS REDES SOCIAIS 

BUFFER  
buffer.com

Planeamento e publicação de conteúdo 
nas redes sociais

O Buffer é um aplicativo para a gestão de redes sociais. Gra-
ças ao Buffer, vamos gerir todas as nossas redes, a partir de 
uma única plataforma e isso também torna possível:

Publicar, ao mesmo tempo, no Instagram, Facebook, 
Twitter, Pinterest, etc.
Planear o conteúdo digital a ser publicado.
Agendar e publicar mensagens automaticamente.
Analisar e receber relatórios sobre a atividade de to-
das as contas.
Criar publicações para todas as plataformas a partir 
de um único local.

http://buffer.com
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FACEBOOK BUSINESS SUITE (PAGES  MANAGER)   
business.facebook.com

Aceder e gerir as páginas do Facebook e 
do Instagram

O Facebook desenvolveu este gestor de redes sociais foca-
do na gestão de páginas do Facebook e contas Instagram, 
a partir de um único local. Com o Facebook Business Suite, 
seremos capazes de:

Criar, agendar e gerir posts e histórias no Facebook e 
Instagram.
Ver todos os posts, comentários e atividades.
Explorar estatísticas sobre a interação do público com 
o conteúdo publicado.
Publicar no Facebook e Instagram, ao mesmo tempo.
Gerar anúncios e gerenciar o público-alvo e o seu al-
cance.

http://business.facebook.com
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HOOTSUITE  
hootsuite.com

Planeamento e publicação de conteúdo

Embora o Hootsuite seja um dos mais populares gestores 
de redes sociais, não é gratuito. Mesmo assim, a versão 
paga tem opções muito interessantes, como por exemplo:

Gerir o conteúdo facilmente.
Medir os resultados das suas publicações.
Procurar os hashtags com o maior impacto para adi-
cionar aos nossos posts.

http://hootsuite.com


1.7 VIDEOCHAMADAS, CONFERÊNCIA VIRTUAL E PLATAFORMAS DE 
STREAMING AO VIVO 

Skype
skype.com

Videochamadas e “bate-papos” on-line.

O Skype é uma ferramenta digital para chamadas, videocha-
madas e conversas digitais. Contudo, não é apenas um sof-
tware de comunicação online, pois inclui um grande número 
de opções que também o tornam um meio muito adequado 
para a colaboração entre equipas de trabalho, com clientes 
ou como um espaço de rede. Entre as suas opções, vale a 
pena mencionar que nós podemos:

Fazer chamadas de voz e videochamadas grátis.
Usá-lo como uma sala de chat.
Comunicar individualmente ou em grupo.
Formar grupos temporários ou permanentes de pes-
soas, através dos quais possam partilhar arquivos ou 
fazer chamadas em grupo.

Outras opções a serem destacadas são: 

Enviar mensagens de texto durante uma chamada 
com vídeo.
Chamadas apenas por voz ou chamadas incluindo ví-
deo e voz.
Anexar arquivos.
Enviar mensagens de voz.
Gravar chamadas.
Partilhar o ecrã com outros.
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http://skype.com
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ZOOM  
zoom.us

Videoconferências e reuniões on-line

O Zoom é uma das plataformas mais populares para con-
ferências virtuais. O que o diferencia de outras aplicações 
similares é que ele permite chamadas de vídeo entre um 
grande número de pessoas, enquanto noutras aplicações 
similares este tipo de chamadas em grupo ou são pagas ou 
perdem qualidade. Entre as suas particularidades, em com-
paração com outras ferramentas similares, estão:

Agendar reuniões ou webinars, com antecedência.
Partilhar o acesso às conferências, facilmente, através 
de um link.
Criar salas separadas (salas de descanso) para gru-
pos específicos. 
Permitir conversas em grupo ou privadas com um ou 
mais membros da videochamada.

http://zoom.us
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O ZOOM é capaz de hospedar chamadas de até 100 pes-
soas (embora haja limitações de tempo na versão gratuita). 
No entanto, as chamadas entre duas pessoas são totalmen-
te ilimitadas. Além disso, o ZOOM oferece opções muito 
interessantes para planear reuniões, incluindo calendários, 
gerando um link e uma senha de acesso a chamadas, e é 
possível enviar esses links, com antecedência.
Outros aspetos relevantes do  ZOOM  são:

A possibilidade de partilha de ecrã.
Fácil de conversar.
Gravação de chamadas.
É uma multiplataforma e está disponível como versão 
web, como aplicativo, etc.

 https://zoom.us/pricing
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JISTSI MEET   
meet.jit.si

Comece e participe em reuniões virtuais.

Esta ferramenta web, que também está disponível como 
uma aplicação, destaca-se como uma aplicação de video-
chamada gratuita e de código aberto. Entre outros recursos, 
o Jistsi Meet destaca-se por:

Fornecer acesso gratuito à mesma videochamada a 
mais de 100 participantes.
Partilhar o ecrã de forma simultânea.
Controlar remotamente outros participantes.
Levantar uma ‘mão digital’ para pedir uma vez para fa-
lar.

Sem dúvida, a possibilidade de convidar os participantes 
para uma conferência online sem a necessidade de inscri-
ção prévia é outra das potencialidades do Jisti Meet. Com 
este aplicativo, também pode:

Gravar.
Enviar convites com um URL personalizado.
Editar documentos de texto em conjunto (através da 
extensão Etherpad).
Sincronizar com o Google, Microsoft, Slack, etc. calen-
dários.

http://meet.jit.si
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GOOGLE DUO    
Download Google DUO Aplicação Google para fazer 

videochamadas.

Com este aplicativo, o Google permite que faça chamadas 
com vídeo, chamadas de voz, enviar mensagens de texto ou 
gravar tanto mensagens de voz quanto de vídeo. Com ele,-
também pode:

Aceder facilmente graças às contas do Google.
Fazer chamadas, de uma forma muito intuitiva, atra-
vés da nossa conta Google.
Receber ou colocar as chamadas recebidas em espe-
ra.

https://apps.google.com/meet/?src=duo-redirect
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GOOGLE MEET     
Google Meet

Criar videochamadas a partir do Google 
Suite.

Esta ferramenta é outra das aplicações de videochamada 
do Google e é, de certa forma, uma tentativa do Google para 
aprofundar e melhorar as possibilidades oferecidas pelo 
Google Duo. Assim, o Google Duo permite:

Fazer e receber videochamadas de alta qualidade.
Realizar conferências empresariais.
Reuniões em vídeo para grupos.
Estar ligado à G-Suite (Google Suite).
Pode acolher grandes reuniões (até 250 participan-
tes).

Também oferece:

Fácil acesso a partir de qualquer dispositivo: servidor 
web, aplicativo móvel, etc.
Envio de convites através de links.
Partilha de ecrã.
Agendamento de reuniões, através do Google Calen-
dar.

https://workspace.google.com/resources/video-conferencing/
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MICROSOFT TEAMS      
microsoft.com

Videoconferências e chamadas virtuais.

A Microsoft desenvolveu esta ferramenta para realizar vi-
deochamadas, gerir e controlar reuniões virtuais e realizar 
eventos online.
Também apresenta as seguintes opções:

Gravar.
Bate-papo.
Legendas simultâneas.
Pedido de palavra.
Fundos personalizados.
Agendamento de reuniões.

http://microsoft.com
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FACETIME      
Download Facetime

Aplicação de videochamada para iOS.

Facetime é a aplicação online de vídeo e chamadas de voz 
da Apple e está disponível para dispositivos Apple. Através 
dela, você pode fazer:

Chamadas de áudio ou vídeo.
Chamadas individuais ou em grupo.

https://support.apple.com/en-us/HT208176
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YOUTUBE      
Youtube live

Transmissões ao vivo a partir do Youtube

Esta ferramenta do YouTube foi concebida para facilitar as 
transmissões em tempo real e as suas caraterísticas in-
cluem:

Envolver o público em tempo real.
É gerido a partir do canal YouTube.
A possibilidade de partilhar o link com 48 horas de an-
tecedência.
Criar a sua própria secção ao vivo no canal existente 
no YouTube.
Gerar uma conversa ao vivo e moderar as conversas.
Graças ao Youtube ao vivo, poderemos transmitir ao 
vivo, em apenas alguns passos:
Habilitar a opção de transmissão
Verificar o canal do YouTube com antecedência (90 
dias)
Selecionar o meio: Cãmara e do telemóvel, webcam ou 
codificador
Promover a emissão (antes, durante e depois)
Transmitir, terminar a transmissão e arquivá-la.

https://support.google.com/youtube/answer/2474026?co=GENIE.Platform=Android&hl=en
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TWITCH      
Twitch.tv

Plataforma de transmissão em tempo real

O Twitch permite a transmissão ao vivo e, embora original-
mente focado no mundo dos jogos, jogos desportivos, etc., 
é atualmente uma das plataformas digitais mais utilizadas 
em todo o mundo, especialmente pelos jovens. Também ex-
pandiu a sua oferta audiovisual para incluir outros ramos de 
conteúdo digital, tutoriais, maquilhagem, culinária, cinema, 
arte e conversas com os criadores.

OTwitch também oferece opções para:
 

Modo multiplayer, jogos e desportos.
Chat e transmissão ao vivo.
Tornar-se um afiliado ou assinante.
Para além do mundo dos videojogos, no Twitch pode 
encontrar vídeos ao vivo sobre artesanato, arte, mú-
sica, culinária ou desenvolvimento de software, entre 
outros.
Para transmitir, através do Twitch, temos de:
Criar uma conta e abrir um canal.
Personalizar o canal.
Otimizar a configuração do hardware.
Selecionar e configurar o software de transmissão.
Habilitar o bate-papo ao vivo e desbloquear as carac-
terísticas de cada nível.
Os níveis de transmissão são: Streamer, radiodifusor; 
afiliado; e parceiro, colaborador.
Escolher um nicho e ter um propósito (um jogo, uma 
habilidade, etc.).
Verificar as políticas de direitos autorais.

http://Twitch.tv
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IGTV      
Instagram.com/igtv

Plataforma do Instagram para vídeos 
maiores

O Instagram desenvolveu esta ferramenta, IGTV, tanto para 
o upload de vídeos instantâneos como para o streaming ao 
vivo e para salvar a transmissão. O IGTV torna isso possível:

Cria e armazena facilmente vídeos e feeds ao vivo.
Usa ferramentas únicas, como a captura mãos-livres, 
que é muito útil para os blogs de vídeo.
Descubre vídeos de outros criadores de conteúdo.

http://Instagram.com/igtv


PERSPETIVA 2 - 
SOCIAL



2 COLMATAR A LACUNA DE 
GÉNERO COM AS TIC 
2.1 INTRODUÇÃO.

Embora tanto raparigas como rapazes tenham 
níveis semelhantes de interesse e competência 
nas tecnologias digitais, menos raparigas de-
senvolvem esse interesse nos seus estudos ou 
na sua carreira”. 
“Na UE, menos de um em cada cinco 
profissionais de TIC é do sexo feminino. 

Infelizmente, o desenvolvimento da tecnologia tem vindo 
a reproduzir os problemas que já existiam na nossa socie-
dade, em termos de desigualdade entre homens e mulhe-
res. Podemos observar esta realidade no menor número de 
mulheres em carreiras relacionadas às TIC ou à ciência, no 

baixo número de mulheres nos conselhos de administração 
das grandes empresas tecnológicas e mesmo na maior di-
ficuldade que as mulheres têm em aceder aos recursos tec-
nológicos  , especialmente no caso das mulheres com mais 
de 50 anos de idade.
Mas, além disso, a linha, ao longo da qual as tecnologias 
têm vindo a evoluir, é a de cobrir necessidades que são es-
tranhas às mulheres ou, pelo menos, têm ignorado as ne-
cessidades específicas das mulheres. Contudo, nos últimos 
anos, surgiram iniciativas que visam subverter essa realida-
de e algumas empresas, grupos sociais e instituições cria-
ram ferramentas digitais destinadas a abordar questões 
específicas de género, promovendo a igualdade ou melho-
rando a segurança das mulheres.
Este capítulo inclui uma seleção das mais significativas. No 
entanto, a cada dia surgem mais recursos semelhantes, pelo 
que encorajamos as pessoas a utilizar este guia como um 
primeiro passo e a procurar os últimos avanços na tecnolo-
gia sensível ao género para si próprias.
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2.2 FERRAMENTAS ÚTEIS 
PARA FORMADORES E ONG’S.

Estas ferramentas e recursos digitais podem facilitar o tra-
balho de formadores, ONGs ou ativistas sociais, pois contri-
buem para aproximar as tecnologias das mulheres e inte-
grar práticas mais equitativas em organizações, empresas, 
etc., para combater a violência de g´nero ou para melhorar a 
qualidade de vida das mulheres.

2.2.1 Detetar e denunciar a violência de 
género.

GENDER TIMER
gendertimer.com

Ferramenta para a distribuição equitativa do tempo
Este aplicativo, disponível em inglês e desenvolvido na Sué-
cia, tem como principal objetivo melhorar o tempo que ho-
mens e mulheres conversam, por exemplo, em reuniões de 
trabalho ou organizações sociais. Os seus objectivos são:

 Aumentar a consciência de quem fala e quem ouve 
mais em grupo.
 Equilibrar o número e a duração do tempo de inter-
venção de homens e mulheres em reuniões, etc. 

O GenderTimer é assim muito útil para organizações, reu-
niões, conferências ou mesmo filmes, vídeos, outros produ-
tos artísticos ou para os meios de comunicação social.
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http://gendertimer.com
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ENREDATE SIN MACHISMO      
enredatesinmachismo.com

Jogo para a prevenção da violência 
baseada no género

O Net-yourself sem sexismo é uma aplicação desenvolvi-
da pelo Governo da Gran Canária (Espanha), cujo objetivo é 
usar o jogo para testar se uma relação é baseada em práti-
cas igualitárias. Por isso, este recurso destaca-se:

Deteção de comportamentos negativos em casais jo-
vens (mas não só).
Destina-se a ser utilizado por qualquer membro de um 
casal, homem, mulher e qualquer outro sexo.
Pode ser jogado em pares ou em modo individual.

Jogar Net-yourself sem sexismo desbloqueia 3 níveis, ao 
mesmo tempo em que se obtém prémios. Além disso, os re-
sultados podem ser partilhados nas redes sociais, levando a 
um debate público e divulgando o aplicativo.

Este jogo pode ser muito útil para treinadores de adultos, 
jovens trabalhadores, professores e outros grupos.

http://enredatesinmachismo.com
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2.2.2 GUIA COM DICAS, ALFABETIZAÇÃO E INFORMAÇÕES 
SOBRE VIOLÊNCIA DE GÊNERO.

WOMENONTHEMAP      
sparkmovement.org Visibilidade da mulher

O Womenonthemap oferece um mapeamento das concreti-
zações atingidas pelas mulheres. Funciona na base de que, 
após o lançamento do aplicativo no nosso smartphone, o 
telefone toca perto de um lugar onde se considera que uma 
mulher fez história. Este é um projeto educacional do Movi-
mento Spark e oferece:

Recursos de cerca de 100 mulheres em todo o mundo.
A possibilidade de apoiar e acrescentar mais pontos 
relevantes para as mulheres.
Ligação ao Google Maps para identificar a nossa loca-
lização e determinar quais as áreas marcadas que se 
encontram nas proximidades.

Esta ferramenta é recomendada para organizar atividades 
de grupo, como uma ferramenta educacional ou como fonte 
de informação.

http://sparkmovement.org
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2.2.3 APOIAR SITUAÇÕES DE ABUSO DE PODER.
WE ARE FREE APP    
Samos Libres

Aplicação para detetar e denunciar vio-
lência baseada no género

Este é um guia com conselhos, bibliografia e informações. 
Este aplicativo, desenvolvido pelo Ministério da Igualdade 
do Governo da Espanha, está focado em:

Atingir as mulheres vítimas de violência de género.
Ajudar a família e amigos que apoiam em situações 
de abuso de poder contra as mulheres.

Esta ferramenta pode contribuir para o trabalho dos jovens 
trabalhadores, ONGs, assistentes sociais ou aqueles que tra-
balham com mulheres ou grupos socialmente vulneráveis.

https://www.orientatech.es/libres
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2.2.4 MEDIR OS PROGRESSOS EM MATÉRIA DE IGUALDADE ENTRE HOMENS E MULHERES NA UE

GENDER  EQUALITY   INDEX     
EIGE Webpage

Informação sobre a igualdade de género 
na UE

O Genderequality Index é um projeto criado pelo European 
Institute for Gender Equality in the EU (EIGE). O seu objetivo 
é:

Medir os progressos em matéria de igualdade de gé-
nero na UE, através do EIGE.
Dar visibilidade às áreas que necessitam de melhorias 
e, em última análise, apoiar os legisladores na conce-
ção de medidas mais eficazes para a igualdade de gé-
nero.

O Genderequality pode ser usado para apoiar os jovens tra-
balhadores, professores ou como uma fonte de informação 
por ONGs ou assistentes sociais.

https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2019
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2.2.5 FORNECER CITAÇÕES FEMINISTAS INTERSECCIONAIS DE TODO O MUNDO.

QUOTIDIAN     
quotidian.app

Citações feministas

Desenvolvido na Holanda pelo GRACE Smartphone App De-
sign Group, o Quotidian fornece citações feministas inter-
seccionais de todo o mundo. Também incorpora princípios 
feministas aplicados ao campo da ética, teoria e tecnologia. 
O Quotidian também se destaca:

Aceitar a tensão entre o ideal, como deve ser uma apli-
cação feminista, e o prático, o que é necessário para 
que a aplicação seja funcional.
Propor conexões e descobertas entre ideias, pessoas 
e lugares.
A ser lançado no Dia Internacional da Mulher.

O Quotidian é útil, entre outras coisas, para a investigação, 
educação de adultos, escrita inclusiva ou criação de jogos.

https://www.quotidian.app/app/quotidian.app/quotidian.app_2_1_ap.html
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2.2.6 RECOLHA DE DADOS SOBRE A SITUAÇÃO DAS MULHERES A NÍVEL MUNDIAL.

WOMEN  AND  GIRLS      
women and girls app

Recolha de dados sobre a situação das 
mulheres em todo o mundo

Este aplicativo, disponível em inglês, francês, alemão, es-
panhol, italiano, árabe e catalão, e criado pela Sand Apps.
Inc, oferece informações sobre o progresso das mulheres 
em todo o mundo. Assim, através do uso deste aplicativo, 
poderemos verificar:

A situação dos direitos da mulher.
Estatísticas e gráficos muito visuais.
Dados sobre as condições de trabalho das mulheres, o 
seu acesso à educação, etc.
Comparação da realidade das mulheres em diferentes 
países.

Embora não seja gratuita, esta ferramenta tem um preço 
muito baixo e está orientada para educadores de jovens, 
para ser uma fonte de busca de informação, pessoas que 
trabalham em ONGs ou entidades sociais, entre outras.

https://apps.apple.com/us/app/women-and-girls/id446322280
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2.2.7 FORNECER INFORMAÇÃO SOBRE O PROGRESSO DAS MULHERES EM TODO O MUNDO.

DIREITOS HUMANOS DAS MULHERES        
womenshumanrights webpage

Acesso a instrumentos jurídicos interna-
cionais relevantes para as mulheres

dá acesso aos documentos sobre os direitos humanos das 
mulheres que foram adotados pelas Nações Unidas. Pode 
assim ser usado para:

Apoiar, como fonte confiável de debate ou discussão e 
até mesmo facilitar os processos de negociação, bem 
como salvaguardar os objetivos em discussão.
Ajudar a desenvolver capacidades e a progredir no do-
mínio dos direitos humanos e da igualdade de género.

Pode ser usado para contribuir para o trabalho de educado-
res e trabalhadores na área da juventude, professores, traba-
lhadores de ONGs ou como fonte de pesquisa.

https://womenshumanrights.ch/
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2.2.8 SITUAÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER NA PUBLICIDADE.

NOTBUYINGIT       
notbuyingit.org.uk Denunciando o sexismo em anúncios e 

publicidade

Esta plataforma permite denunciar e acrescentar reclama-
ções sobre propagandas sexistas ou atitudes degradantes 
em relação às mulheres na publicidade, em geral. Tal permi-
te alcançar os seguintes objetivos:

Aumentar a responsabilidade social, denunciando pro-
dutos ou empresas que utilizam publicidade agressiva 
para as mulheres.
Aumentar a consciência de como a publicidade trata 
a imagem da mulher e tentar construir uma nova ten-
dência livre de sexismo e conotações sexistas.
Envolver toda a sociedade na luta contra o sexismo, 
tomando parte ativa no mesmo. 

O Nonbuyingit é uma ferramenta muito útil para trabalhar 
com educadores de jovens, professores, ONGs e organiza-
ções sociais ou grupos de pessoas.

http://notbuyingit.org.uk
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2.2.9 PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES NOS MEIOS ELETRÓNICOS  

ACOSO.ONLINE        
acoso.online/en

Chaves para denunciar e resistir à 
pornografia não consensual na internet.

Este site oferece cinco chaves para lidar com pornografia 
não-consensual na internet. Ou seja, o tipo de abuso em que 
imagens sexuais ou nudez de mulheres ou pessoas LGTBIQ+ 
são partilhadas sem consentimento, especialmente através 
de redes sociais ou aplicações, tais como o WhatsApp. 
O Acoso.online é baseado em:

Fornecer uma plataforma online para denunciar casos 
de pornografia não consensual.
Apoio através de informação legal.
Aconselhar sobre a apresentação de relatórios às au-
toridades de cada país.
Resistência e controlo graças ao uso da tecnologia.
Promover o diálogo de sensibilização sobre estes ca-
sos, a nível local.
Oferecer apoio às vítimas para evitar a culpabilização 
das mesmas e incluir esta prática como parte da vio-
lência baseada no género.



2.3 OUTRAS GRANDES APLICAÇÕES PARA 
AS MULHERES: SEGURANÇA
2.3.1 CRIE A SUA REDE DE SEGURANÇA PESSOAL E CUIDEM UNS DOS OUTROS
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HOLLABACK       
download hollaback

Partilhar histórias de assédio nas ruas de todo o mun-
do.
Apontar no mapa os locais onde as mulheres foram 
atacadas.
Tornar o assédio mais visível e promover o debate so-
cial sobre ele.

Esta aplicação é altamente recomendada para trabalhar 
com: grupos de ativistas ou líderes sociais, formadores de 
jovens, professores, etc.

Contra-atacar e denunciar o assédio nas 
ruas

Este aplicativo, desenvolvido por mulheres ativistas, nasceu 
para tornar visível a insegurança que as mulheres sofrem 
no ambiente quotidiano, como o ambiente urbano. Visa 
também pôr fim aos abusos verbais, físicos e intimidatórios 
contra as mulheres.
Usando o Hollaback, podemos:

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.ihollaback.android&hl=es_419


INCLUdiNG 143



INCLUdiNG 144

2.3.2 ENVIAR SINAL SOS
BSAFE       
download bsafe app

Aplicação de segurança pessoal

Através da Bsafe é possível criar uma rede de segurança e 
cuidar dos outros. Esta aplicação funciona da seguinte for-
ma:

Defina um número de pessoas para agir como guar-
diões.
Envie um sinal SOS para estes guardiões, pressionan-
do um botão no seu telemóvel ou dizendo uma frase 
de segurança.
Ele transmite e grava automaticamente vídeos de 
emergência.
Permita que os amigos localizem a sua localização no 
mapa, em caso de insegurança.
Partilhe onde pode ser apanhado/agredido, enviando 
a localização exata.
Observe a posição dos amigos no mapa, no caso de 
voltar para casa sozinho, por exemplo, à noite.

Além de ser muito útil para aumentar a segurança das mu-
lheres e dos grupos vulneráveis, esta ferramenta digital tam-
bém é ideal para ser utilizada por profissionais na área dda 
juventude, assistentes sociais, pessoal de ONGs ou outras 
organizações que trabalham com mulheres e outros grupos 
sociais em risco.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bipper.app.bsafe&hl=es_419
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2.4 OUTRAS GRANDES APLICAÇÕES PARA AS MULHERES: CAPACITAÇÃO

HACKATON FOR WOMEN        
International Only-women Hackaton

Corrida internacional de mulheres

A hackathon é uma forma criativa de resolver problemas, 
geralmente relacionados com tecnologia, programação, de-
senvolvimento de aplicações, etc. Assim, este site está fo-
cado em organizar hackathons apenas para mulheres e ser 
uma plataforma para mostrar o grande talento das mesmas, 
no campo das novas tecnologias. O objetivo deste website 
é:

 Construir ideias nos setores digitais de mais rápido 
crescimento, como tecnologia financeira, realidade aumen-
tada, realidade virtual e Blockchain.
 Promover o desenvolvimento das mulheres e do 
mundo digital, globalmente.
 Para apoiar as mulheres inovadoras, desenvolvedo-
ras, criadoras, designers e entusiastas da hackathon, mos-
trar os seus projetos ao mundo e facilitar-lhes a tarefa de 
elevar os seus projetos ao próximo nível.

https://www.hackerearth.com/challenges/hackathon/international-womens-hackathon-2019/
https://hackathon.guide/


PERSPETIVA 3 - 
TECNOLOGIA



3 POLÍTICAS DE CIBERSEGURANÇA E 
PRIVACIDADE QUANDO SE TRABALHA COM TIC
3.1 INTRODUÇÃO: CONSTRUA UMA ESTRATÉGIA PARA A SUA ORGANIZAÇÃO

A competência digital significa o uso confiante e 
crítico da tecnologia digital e abrange os conhe-
cimentos, competências e atitudes que todos os 
cidadãos precisam numa sociedade digital em 
rápida evolução”. 
-In the EU fewer than one in five 
ICT professionals are female.

O estabelecimento de uma estratégia de segurança ajuda a 
determinar que tipo de serviços o indivíduo, entidade social 
ou empresa precisa, para enfrentar os desafios e perigos 
digitais. 
O nível de defesa aplicado por cada organização ou indiví-
duo dependerá do risco ao qual estão expostos e da sensi-

bilidade da informação que tratam, por exemplo, se tiverem 
dados pessoais do cliente. No entanto, existem algumas 
questões básicas que nos podem orientar na conceção de 
uma estratégia de defesa virtual, de uma forma simples.
Para isso, podemos colocar-nos as seguintes questões:
  Qual é o meu nível atual de proteção?
 Que bens preciso proteger e quais são as ameaças?
 Que medidas devo implementar para alcançar o nível 
de proteção desejado?
 Como posso saber que medidas estão a funcionar 
corretamente?

Uma vez feitas estas reflexões, será mais fácil identificar 
tanto as deficiências como as necessidades da nossa or-
ganização ou projeto, em termos de segurança. Podemos 
então passar ao próximo passo: estabelecer um roteiro de 
segurança cibernética.
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3.2 DEFINIÇÃO DE UM ROTEIRO DE 
SEGURANÇA CIBERNÉTICA
Embora haja uma miríade de opções de proteção contra ata-
ques cibernéticos, os passos básicos podem ser simplifica-
dos para aqueles descritos abaixo:

1.Realizar uma avaliação de risco.
Saber quais são os ativos a serem protegidos e qual é o seu 
valor, a fim de calcular o orçamento destinado à cibersegu-
rança.
2.Criar uma política de segurança para a organização.
Desenvolver uma política corporativa clara para determinar 
regras, tarefas e expetativas.
3.Estabelecer medidas de segurança física.
Restringir o acesso aos centros de dados, serviços e infor-
mações sensíveis.
4.Ativar as medidas de segurança para os recursos huma-
nos.
Os trabalhadores devem estar bem treinados e conscientes 
da segurança cibernética.
5.Realizar testes periódicos e backups.
6.6. Mantenha o software e os patches de segurança 

atualizados.
Atualizar servidores, computadores, software e sistemas 
operacionais de dispositivos conectados à rede principal.
7.Implementar controlo de acesso.
Gerenciador de senhas, autenticação em duas etapas, prote-
ção contra ataques remotos e estabelecimento de funções 
de usuário e diferentes níveis de acesso ou privilégios.
8.Reveja a resposta ao incidente, regularmente.
9.Integrar os dispositivos de segurança na rede.
Monitorização de segurança, roteadores de última geração, 
firewalls e outros dispositivos de segurança.
10.Use uma solução de segurança abrangente.
Empregar software antivírus e anti-malware para empresas.
11.Informar os usuários regularmente.
Educar empregados e usuários sobre segurança cibernética 
e responsabilidade pessoal, quando se trabalha com as TIC.
12.Encriptar
Criptografar todos os dados importantes ou confidenciais, 
incluindo e-mails.
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3.3 TORNE A SUA ORGANIZAÇÃO 
CIBER-RESILIENTE
A seguir, definimos um resumo dos passos que são conside-
rados essenciais para se tornar ciber-resiliente.

Os três principais passos para alcançar a ciber-resiliência 
são:

Prevenção: construção de ambientes seguros, através 
da educação, gestão de dados, senhas e controlo de 
identificação.
Monitorização: monitorização e controlo contínuo dos 
sistemas de informação para que, em caso de ataque, 
eles possam ser controlados o mais rápido possível.
Resolução: apoiar a implementação de planos de con-
tingência e recuperação.
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3.4 IMPLEMENTAÇÃO:
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3.4.1 IMPLEMENTAR UM CONTROLO DE ACESSO FÁCIL: PASSWORD MANAGER E AUTENTICAÇÃO DE DOIS FATORES (2FA)

GERENCIADOR DE SENHAS 

Um gerenciador de senhas ajuda a gerar 
e recuperar senhas complexas.

Este tipo de aplicativo permite que use senhas diferentes 
para sites diferentes (webs mails...), mas usando uma se-
nha mestra criptografada. Além disso, ele hospeda informa-
ções de login para todos os sites, facilitando o login neles. 
E finalmente, gera senhas muito seguras.Os gestores de se-
nhas trabalham, em geral, da seguinte forma:

Em vez de digitar a senha na web, a senha mestra é 
digitada no gerenciador de senhas.
Preenche automaticamente as informações corres-
pondentes na web, app ou e-mail.

Alguns dos melhores gestores de senhas são descritos 
abaixo:
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LASTPASSS       
lastpass.com

Gerenciador de senhas online ou em 
aplicativo para download

O Lastpass é um programa, assim como uma extensão onli-
ne, para gerir todas as nossas palavras-passe a partir de um 
só lugar. Entre as qualidades do Lastpasss estão:

Oferece uma variedade de planos, desde gratuitos até 
pagos.
Disponível tanto para navegadores web como para 
dispositivos.
Autenticação adaptativa.
Fácil login em todos os dispositivos.
Protege todos os pontos de acesso digital da organi-
zação.
Customização, flexibilidade e variedade de métodos a 
serem implementados, em diferentes níveis de usuá-
rio.

Além do Lastpass, há uma variedade de opções semelhan-
tes, como por exemplo:  1password.com, Dashlane, Kee-
Pass, Enpass Keeper, Bitwarden, PasswordSafe, Roboform, 
etc.

http://lastpass.com
https://1password.com/
https://www.dashlane.com/en
https://keepass.info/
https://keepass.info/
https://www.enpass.io/
https://bitwarden.com/
http://PasswordSafe
https://www.roboform.com/
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VERIFICAÇÃO EM
DUAS ETAPAS (2FA)

A verificação em duas etapas fornece uma camada extra de 
segurança, usada para garantir que as pessoas que acedam 
a uma determinada conta tenham realmente permissão de 
acesso e que não sejam hackers ou ladrões de conta. 
Em geral, a forma como estes verificadores de duas etapas 
funcionam é a seguinte:

Primeiro, vamos introduzir o nome de utilizador e a pa-
lavra-chave.
Então, em vez de acesso imediato, é obrigado a forne-
cer mais informações.
São gerados códigos especiais: números de pinos es-
peciais, sms ou cartões com números e padrões a se-
rem digitalizados.
Mesmo que a senha seja invadida ou o dispositivo 
seja perdido, será necessário entrar com a dupla au-
tenticação para fazer o login.
Se houver uma ameaça de hacking, as contas podem 
ser bloqueadas, de forma preventiva.
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AUTENTIFICADOR DE 
GOOGLE         
Download Google Authenticator

A Google tem, entre as suas extensões, um autenticador de 
duas passagens para utilização no Chrome, o seu navega-
dor. A utilização deste autenticador é muito simples:

Instale o Google Authenticator.
Obter um código de verificação.
Digite-o no verificador do Google.
O autenticador está agora instalado e pronto para ser 
usado.

Usando o Google Authenticator, podemos gerar novos códi-
gos de segurança, incluindo temporários, e podemos geren-
ciar códigos de verificação, de acordo com o aplicativo a ser 
utilizado.Outro exemplo de um autenticador de dois passos 
é o Duo Mobile.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.authenticator2&hl=es
https://duo.com/product/multi-factor-authentication-mfa/duo-mobile-app
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3.4.2 PROTEÇÃO CONTRA ATAQUES REMOTOS

Um ataque remoto é uma ação maliciosa que afeta um ou 
uma rede de computadores. Através do ataque, o atacante 
vai encontrar os pontos vulneráveis de um computador ou 
de uma rede de segurança, para obter acesso ao sistema.
Genericamente falando, existem os seguintes tipos de ata-
que remoto:

Injeção de código: adiciona ou exclui remotamente informa-
ções de sites desprotegidos.

Scan de portas: usado para determinar quais portas de com-
putador estão abertas e se elas são vulneráveis a ataques.

Ataques de Negação de Serviço (DoS):O ataque de DoS obs-
trui a comunicação entre os usuários afetados, causando-
-lhes incapacidade de funcionar normalmente. Este satura 
o equipamento afetado e, assim, bloqueia o tráfego real ou 
retarda o seu fluxo.

Envenenamento DNS (DNS - Domain Name Server):   
o servidor DNS é invadido, de modo que ele confunde dados 

falsos com dados reais. A informação falsa é armazenada 
no cache, durante algum tempo, permitindo aos atacantes 
reescrever ou replicar o IP do computador. Como resultado, 
vírus ou Trojans podem ser transferidos por engano para o 
computador, em vez do conteúdo original da web.

Cyber-espionagem ou Phishing: o atacante utiliza progra-
mas para intercetar todas as informações que passam pela 
rede, sob espionagem. No phishing, os usuários são enga-
nados para dar a sua senha voluntariamente. Posteriormen-
te, os hackers podem ameaçar e pedir dinheiro para devolver 
as informações roubadas. 

Spoofing: imita um utilizador, rede, computador ou aplicação 
através de spoofing do seu endereço IP. Como resultado, os 
usuários tentam aceder ao DNS envenenado de alguns sites 
e baixar vírus ou worms maliciosos para o computador, ao 
invés do conteúdo original da web.

Ataques de força bruta  baseados na verificação de todas as 
combinações possíveis de um ponto-chave do sistema, até 
que a senha correta seja inserida.
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3.4.3 GESTÃO DE SEGURANÇA PROFISSIONAL: 
SEGURO CIBER-SEGURANÇA PARA EMPRESAS

Às vezes, ferramentas para prevenir ataques remotos não 
são suficientes e é necessário buscar ajuda profissional, 
como sistemas profissionais de gestão de segurança. 
A gestão profissional de segurança inclui meios como o se-
guro ciber-segurança para empresas. Este serviço protege e 
monitoriza computadores, antes de um ataque cibernético, 
e tem medidas avançadas de segurança cibernética tecno-
lógica, que incluem o uso de IA (Inteligência Artificial).
Os principais serviços de seguros ciber-segurança incluem:

Suporte remoto  por equipas de profissionais que orientam 
os usuários, fornecendo as medidas necessárias para mini-
mizar os riscos.

Relatórios periódicos  de vulnerabilidades detetadas em sis-
temas e sites classificados como críticos.

Consciencialização de segurança   para empleados a través 
de formaciones digitales e información disponible para toda 
la compañía.

Gerentes de incidentes, que ajudarão a equipa a minimizar 
o impacto do ataque e a resolvê-lo o mais rápido possível. 

Linha Direta Jurídica para fornecer suporte jurídico sobre os 
principais riscos e obrigações para os usuários.

Reembolso e compensação de despesas decorrentes do 
ataque.

Cobertura de responsabilidade por violação de dados pes-
soais e pagamento de possíveis sanções administrativas.

Alguns provedores de seguros internacionais são: 
 Travelers, AXIS, Beazley or CNA.
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https://www.travelers.com/
https://www.axis.com/es-es
https://www.beazley.com/spain.html
https://www.cna.com/web/guest/cna/home


3.4.4 EDUCAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO PESSOAL
A consciência pessoal e a responsabilidade são fatores 
essenciais para manter uma segurança digital adequada. 
Cada um dos nossos pequenos atos online pode tornar-se 
uma grande brecha através da qual os atacantes ou aqueles 
que querem causar danos podem fazer um buraco. 

Atualmente, a maioria da população utiliza os meios digitais 
para muitas das suas tarefas diárias, incluindo pagamentos 
ou tarefas administrativas, sem ter em conta o risco para 
os seus dados pessoais. Mas não é apenas necessário ter 
cuidado ao enviar dados, mas também ao registar-se como 
utilizador em determinados websites, ao descarregar con-
teúdos e, claro, ao enviar fotografias ou informações pes-
soais que possam ser utilizadas contra nós.

Estar consciente dos perigos existentes e tomar algumas 
precauções básicas, ao utilizar tecnologias digitais, contri-
bui para tornar a rede um lugar mais seguro, ao mesmo tem-
po que nos protege como indivíduos.

Embora tornar o ambiente digital um espaço mais seguro 
seja uma responsabilidade coletiva se, a nível individual, nos 
comprometemos a manter uma série de diretrizes enquanto 
navegamos ou utilizamos aplicativos, teremos mais contro-

lo sobre as nossas ações na rede e as nossas informações, 
contas, etc. permanecerão seguras ou, pelo menos, mais se-
guras. Desta forma, contribuímos para a difusão da ciber-hi-
giene, como uma ferramenta de boas práticas no ambiente 
digital.

Manter a segurança online e a higiene cibernética. 
A seguir estão algumas medidas a serem consideradas em 
termos de segurança pessoal online:

Cuidados e privacidade dos dados pessoais Ter o maior cui-
dado na forma como utilizamos os nossos dados, em que 
contas nos registamos, onde introduzimos o nosso e-mail 
ou que browser utilizamos para aceder, por exemplo, ao 
nosso banco online. Prestar muita atenção sempre que in-
troduzimos informações pessoais é um grande passo para 
a construção de um cinto de segurança para o ambiente di-
gital.

Uso de redes de conexão privadas.  Não troque dados pes-
soais, faça login ou registe-se através de redes Wi-Fi públi-
cas e certifique-se de que nossas conexões são privadas e 
que ninguém pode conectar-se sem a nossa permissão.
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Evite partilhar conteúdos impróprios.Longe de cair em 
moralizações, este ponto visa despertar a responsabilida-
de pessoal sobre as coisas que enviamos ou recebemos 
através da rede. É essencial saber que tudo aquilo que não 
queremos que seja conhecido não deve passar pela rede. 
Devemos estar conscientes de que cada vez que partilha-
mos algo, ele pode permanecer na nuvem, mesmo quando 
pensamos tê-lo apagado. Ou, por outro lado, talvez ela pos-
sa ser usada contra nós, a qualquer momento. Para além 
das ações de cada indivíduo, ter isto em mente cada vez 
que decidimos partilhar algo, ajudar-nos-á a tomar decisões 
mais responsáveis.

Cuidado ao usar dispositivos públicos O uso de dispositivos 
digitais pessoais está a tornar-se cada vez mais comum. No 
entanto, às vezes ainda precisamos usar outros dispositi-
vos, como um computador ao imprimir fotos, um cyber-café 
ou um computador da empresa. Portanto, não devemos es-
quecer que isso torna os equipamentos mais vulneráveis e 
propensos a vírus, etc., por isso não devemos usá-los para 
realizar transações de informações pessoais.

Troque sempre informações através de servidores seguros. 
. De acordo com o acima exposto, preste atenção aos servi-
dores que usamos para enviar ou receber informações. Isso 

afeta, sobretudo, os espaços onde há muitas pessoas a tra-
balhar sob o mesmo servidor, especialmente em empresas, 
organizações, entidades sociais, etc. Para isso, é importante 
rever as políticas de privacidade e medidas de segurança 
dos servidores web que contratamos.

Não forneça informações pessoais sensíveis a terceiros. 
Seja muito cuidadoso com quem fornecemos informações 
sensíveis. Muitos atacantes da web utilizam cópias de perfis 
oficiais para se fazer passar pela identidade das autorida-
des fiscais ou do nosso próprio banco, para roubar dados 
pessoais para usar contra nós. A maneira de evitar este 
risco é verificar e-mails ou endereços oficiais sempre que 
precisamos fornecer informações, questionar sempre a ve-
racidade e desconfiança, ou descartar diretamente todas as 
mensagens que nos pedem dados sensíveis, como dados 
bancários ou senhas.

Promover o pensamento crítico e a alfabetização digital
Além de conhecer as noções-chave de segurança cibernéti-
ca, assumir responsabilidade pessoal, agir conscientemente 
e promover o pensamento crítico, ao interagir no ambiente 
digital, ajuda a criar um ambiente web mais seguro. 
Para avançar nesta linha, podemos seguir os próximos pas-
sos básicos:
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Formação, busca contínua de informação e compromisso 
com a alfabetização digital  A transformação contínua do 
ambiente digital também requer formação constante. Há 
um grande número de fontes digitais confiáveis a partir das 
quais podemos ampliar os nossos conhecimentos sobre se-
gurança e ética on-line. Eis alguns recursos interessantes:

MIT News
ECS- European Cyber Security Organisation
Aegis - Cybersecurity and Privacy Policies Working 
Group
Erasmus+ RIA Research and Innovation action
Ethical, Legal and Social aspects of Information and 
Communication Technology (Pa-per)
Cyber Security: Rule of Use Internet Safely? (Article)

Fazer uso crítico das TIC para detetar golpes, falsificar notí-
cias, etc. Um dos maiores problemas para lidar, na nuvem, é 
o excesso de informação e desinformação. Tanto o excesso 
de informação que recebemos como a desinformação (ou 
seja, notícias falsas, dados errados, perfis falsos) tornam 
mais fácil perder a capacidade de identificar o que é verda-
deiro ou não, quais as fontes que são confiáveis, etc. Para 
isso, é essencial usar o pensamento crítico, questionando e 

verificando todo o conteúdo ao qual acedemos na Internet. 
Especialmente, devemos ser mais cuidadosos ao procurar 
fontes para consultar informações ou aceder a notícias. 
Além de verificar tudo com diferentes fontes, podemos veri-
ficar o endereço web, informações de perfil e classificações 
de outros usuários.

Esteja ciente da vulnerabilidade digital. O mundo digital tem 
espelhado problemas já existentes no mundo físico e, infeliz-
mente, tem ampliado alguns deles, tais como cyber-bullying, 
assédio on-line ou conteúdo inapropriado, violento ou degra-
dante. Para enfrentar esses problemas, é necessário estar 
alerta e fazer um uso crítico da web, e também podemos ter 
uma atitude ativa relatando comportamentos inapropriados 
que descobrimos, quer sejamos vítimas ou testemunhas de 
qualquer tipo de agressão ou assédio online.
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https://professionalprograms.mit.edu/news/
https://ecs-org.eu/cppp
https://aegis-project.org/cybersecurity-privacy-policies-eu-us/
https://aegis-project.org/cybersecurity-privacy-policies-eu-us/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/su-ict-03-2018%25253BfreeTextSearchKeyword=%25253BtypeCodes=0,1%25253BstatusCodes=31094501,31094502,31094503%25253BprogramCode=null%25253BprogramDivisionCode=null%25253BfocusAreaCode=null%25253BcrossCuttingPriorityCode=null%25253BcallCode=H2020-SU-ICT-2018-2020%25253BsortQuery=openingDate%25253BorderBy=asc%25253BonlyTenders=false%25253BtopicListKey=topicSearchTablePageState
https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1507/1507.08447.pdf
https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1507/1507.08447.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042813037786


Ensinar e aprender em cibersegurança é uma ação 
prioritária do Plano de Educação Digital. Um dos 

principais objetivos é capacitar as pessoas no uso 
da tecnologia de forma confiante e a responsabilida-
de é uma das ações prioritárias definidas na digitali-

zação  

“A prevenção é a melhor defesa  “.
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4 RECURSOS E FERRAMENTAS GRÁFI-
CAS ESPECIALIZADAS
4.1 INTRODUÇÃO

“Eu esforço-me por duas coisas no design: sim-
plicidade e clareza. Dessas duas coisas nasce 
um grande design”.  

O design é uma forma de traduzir ideias e conceitos para o 
mundo visual mas, acima de tudo, é uma forma de comu-
nicar. Através do design, somos capazes de enviar mensa-
gens, de forma direta, seja sobre uma ideia, um produto, um 
serviço ou um valor comercial. Além disso, se conseguirmos 
que os nossos designs tenham impacto, conseguiremos 
chamar a atenção dos recetores mais rapidamente e eles 
serão capazes de se lembrar disso, por muito mais tempo. 
Para conseguir isso, há duas premissas principais que nos 
ajudarão, no processo de design: 

  A primeira é a simplicidade As nossas ideias devem 
ser transmitidas de uma forma direta. Se o espetador pu-
der entender, de forma simples, o que queremos comunicar, 
será mais fácil de entender e reter a nossa mensagem. 

A segunda é causar impacto, ou   ou seja, o conteúdo 
gráfico deve ser poderoso o suficiente para não passar 
despercebido e destacar-se entre outras mensagens. 
Isto não significa que tenha de ser excessivamente or-
namentado, mas, pelo contrário, que se destaque pela 
sua originalidade ou apelo visual.

O design gráfico engloba um grande número de práticas, 
meios, técnicas e ferramentas. No entanto, para estruturar 
as funções básicas, de forma simples, podemos estabele-
cer 4 grandes grupos de software ou ferramentas, de acordo 
com suas funções potenciais e para quais ações elas são 
mais adequadas. Estes 4 grandes grupos são:



1.Edição de fotos e imagens. Com estes programas, pode-
remos, entre outras coisas, retocar ou corrigir fotografias, 
imagens officiate, etc. Quase sempre, trabalharemos em 
imagens bit-map   e em formatos destinados à modificação 
das mesmas, como por exemplo: .jpg, .png, .raw ou .tiff. 

2.Vectorização gráfica.  Este tipo de software gera gráfi-
cos, através de  vectors , que possibilitam ampliar, reduzir ou 
modificar números, sem perder qualidade ou distorcer a sua 
nitidez. Os formatos mais comuns são .svg, .ai ou .pdf. Este 
tipo de software é normalmente utilizado para criar ícones, 
logótipos, mapas e materiais gráficos precisos que não têm 
de perder qualquer qualidade.

3.Layout e design editorial. Existem programas focados no 
desenho de livros ou materiais escritos, panfletos, guias, etc. 
Estes apresentam numerosas opções de edição de texto, in-
cluindo espaçamento entre palavras, número de colunas por 
página, especificidades do texto de acordo com as línguas, 
etc. O formato mais comum é Abode In Design, .Indd.

4.Edição de vídeo. Estas ferramentas são essenciais para o 
corte e edição de vídeos. Há uma grande variedade, do sim-
ples ao mais complexo na sua utilização. Nós escolheremos 
um ou outro programa de acordo com o nível de complexi-
dade que procuramos, ou de acordo com o nosso nível de 
conhecimento. Além disso, existem outros softwares para 
edição de imagens em movimento ou animação, como o 
Stop Motion.

No entanto, devemos ter em conta que dada a sua grande 
versatilidade, os programas de design permitem-nos realizar 
tarefas em diferentes áreas do mundo gráfico, mesmo que 
sejam especializados numa funcionalidade específica. Por 
exemplo, um programa de edição de fotos tem opções de 
desenho vetorial básico, e com um programa de desenho 
vetorial, podemos criar um simples layout de cartazes. 

Portanto, embora neste livro sejam mencionados alguns 
programas, é importante estar ciente de que qualquer fer-
ramenta é adequada, se nos permite trabalhar confortavel-
mente e alcançar os resultados desejados.
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https://techterms.com/definition/bitmap
https://www.adobe.com/creativecloud/illustration/discover/vector-art.html
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4.2 FERRAMENTAS GRÁFICAS ESPECIALIZADAS
4.2.1 SOFTWARE DE IMAGEM, EDIÇÃO DE FOTOS E DESIGN GRÁFICO

PHOTOSHOP       
Adobe Photoshop

Edição de imagens e design gráfico. 

Usando o Photoshop, o software de edição de imagens da 
Adobe, podemos usar uma grande variedade de opções e 
ferramentas para a modificação e criação de gráficos ou fo-
tografias. Graças ao uso do Photoshop nós podemos, entre 
outras coisas:

Faça composições, pintura digital e ilustração ou sim-
ples animações.
Personalizar imagens, mudando as cores, adicionan-
do efeitos, combinando imagens, etc.
Formar imagens combinando fotos e texto.
Sincronizar com o Adobe Cloud Suit ou salvar para a 
nuvem.
Usar um fluxo de trabalho muito fluido e fácil de usar.
Planos de pagamento e assinatura especial para es-
tudantes.
Muito útil para criar: cartazes, fotos retocadas, ban-
ners, fotos de perfil e ilustrações.

Abaixo, detalhamos uma série de programas para executar 
os nossos desenhos, no entanto, é importante notar que de-
vemos concentrar-nos no tipo de função que cada um de-
senvolve, pois o nome do software ou a sua disponibilidade 
pode ser muito mutável.

https://www.adobe.com/products/photoshop.html?promoid=PC1PQQ5T&mv=other
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Além disso, também podemos acrescentar um grande nú-
mero de efeitos, como por exemplo:

Graduação, texturas e formas.
Grades e réguas para melhorar a composição.
Mudar e modificar as formas.
Gerar muito mais resultados, escolhendo entre o gran-
de número de ferramentas disponíveis.
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PAINT.NET       
getpaint.net

SOFTWARE DE MODIFICAÇÃO DE IMAGENS E 
FOTOS.

paint.net é um programa gratuito para o Windows que pos-
sui uma grande variedade de ferramentas para edição de 
imagens. Assim, permite adicionar efeitos às imagens, criar 
composições, etc. Além disso, destaca-se por ser muito 
simples e básico, tornando-se fácil de usar.

É útil, entre outras coisas, para criar cartazes, fotografias, 
banners ou ilustrações. 

http://getpaint.net
http://paint.net
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PHOTOSCAPE       
Photoscape.org

SOFTWARE GRATUITO DE EDIÇÃO DE FOTOS.

Utilizando o Photoscape, poderemos corrigir e modificar fo-
tografias, de uma forma muito simples. Entre outras coisas, 
com o Photoscape, seremos capazes de:

Escalar e redimensionar imagens.
Alterar a cor, o equilíbrio de branco ou o nível de brilho.
Cortar, clonar, fundir imagens ou adicionar filtros.

Embora este software possa incluir uma gama menor de fer-
ramentas e opções, é muito útil para funções básicas rela-
cionadas com a edição de imagens, fotomontagem básica e 
composição de fotos.

http://Photoscape.org
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PIXLR EDITOR & EXPRESS       
Pixlr.com

EDITOR DE FOTOS E IMAGENS

Este programa é um editor de imagens online que se desta-
ca pela sua facilidade de navegação, facilidade de utilização 
e bom fluxo de trabalho.
Também inclui:

Uma vasta gama de ferramentas de edição de ima-
gem.
Retoque rápido e fácil de fotografias.
Filtros, texturas e efeitos.
Útil para cartazes, imagens para redes sociais (como 
fotos de perfil ou banners).
Pincéis especiais e opções de cor, como por exemplo, 
gradientes personalizáveis.

Este software é adaptado para smartphones, tablets e ou-
tros dispositivos que permitem o trabalho remoto.

http://Pixlr.com
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4.2.2 SOFTWARE GRÁFICO VECTORIAL

ADOBE ILLUSTRATOR        
Adobe Illustrator SOFTWARE GRÁFICO VECTORIAL.

O Illustrator é atualmente o software vectorial mais popu-
lar. Este programa pertence ao Adobe Suite e a sua principal 
função é converter imagens em formas vectoriais  . 
As suas principais características são:

Gerar formas maleáveis e totalmente escaláveis, sem 
perder qualidade ou resolução.
Criar sombras, filtros gaussianos, borrão ou efeitos ti-
pográficos.
Criar e modificar imagens vectoriais graças aos seus 
manipuladores.

Os gráficos vectoriais resultantes do Illustrator são muito 
úteis para criar gráficos adaptáveis a vários tamanhos, íco-
nes, ilustrações, logótipos ou mapas.
Além disso, o seu painel de controlo é muito prático e intuiti-
vo, facilitando o fluxo de trabalho. 
O trabalho vectorial é perfeito para criar logótipos porque 
torna as imagens totalmente escaláveis, sem perder qual-
quer qualidade ou pixelização.

https://www.adobe.com/products/illustrator.html
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INKSCAPE      
Inkscape.org

EDITOR VECTORIAL GRATUITO

Este software gratuito para download é ideal para gerar for-
mas vectoriais ou converter imagens em vetores. É seme-
lhante ao Illustrator e, embora menos intuitivo, é uma alter-
nativa muito funcional e gratuita ao Adobe. 
Com o Inkscape, vamos conseguir:

Utilizar uma vasta gama de ferramentas de desenho 
vectorial.
Editar formas vectoriais, modificando os seus pontos, 
usando os seus cabos, etc.
Adicionar efeitos, tais como gradientes ou sombras.
Personalizar a linguagem de uso, porque é um softwa-
re de âmbito internacional.

Esta ferramenta é muito útil para o desenvolvimento de grá-
ficos em movimento, ícones, ilustrações vectoriais, logoti-
pos ou mapas.

http://Inkscape.org
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GRAVIT DESIGNER      
Designer.io DESIGN GRÁFICO VECTORIAL  

O Gravit Designer oferece planos gratuitos e pagos. Além 
disso, este aplicativo funciona em todas as plataformas. 
Graças à sua utilização, vamos editar e criar gráficos vec-
toriais. Este software difere dos outros por ter opções espe-
ciais para design de UID (User interface design), pois possui 
malhas, ou grelhas web, para design de páginas e móveis.
 As suas ferramentas destacam-se pela sua flexibilidade e 
precisão e, entre outras coisas, permitem-nos:

Editar e vectorizar imagens.
Adicionar ajustes e efeitos: formas, transformação de 
cor, filtros de borrão, etc.
Trabalho de suporte em grelhas e réguas.
Aplicar formas e ícones pré-definidos.
Incluir efeitos de texto e transformações.

Muito adequado para gráficos em movimento, ícones, de-
sign de interface web ou logotipos. Outra das suas qualida-
des é que tem um grande número de tutoriais disponíveis:  
Designer.io Tutorials.

http://Designer.io
https://documentation.corelvector.com/colors-gradients-textures/
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4.2.3 SOFTWARE DE LAYOUT E DESIGN DE PÁGINAS PARA A IMPRENSA E O 
DIGITAL: LIVROS, GUIAS, EDITORIAIS, BROCHURAS
IN DESIGN         
Adobe Indesign LAYOUT E DESIGN EDITORIAL  

Este software Adobe tem como objetivo criar publicações 
e tudo o que está relacionado com o mundo editorial, tanto 
impresso como digital. Assim, In Design tem funcionalida-
des para adaptar os nossos designs tanto ao mundo físico 
como digital, podendo escolher se trabalhamos em pixéis, 
em sistema métrico ou em sistema de cores RGB/CMYK, 
entre outros. Entre as potencialidades deste programa en-
contramos:

A personalização de grelhas, páginas mestras e a au-
tomatização dos estilos de texto, tanto de parágrafo 
como de carater. 
Adaptação a diferentes formatos de página com faci-
lidade, sendo capaz de converter um documento web 
em um móvel, etc.
Tem um grande número de opções, para tirar o má-

https://www.adobe.com/products/indesign.html
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ximo proveito da tipografia, como a possibilidade de 
escolher entre carateres especiais, maiúsculas, etc.

Está sincronizado com o Adobe Suite, de modo que, 
a partir de In design, imagens ou gráficos podem ser 
abertos e modificados no Photoshop ou Illustrator.

No entanto, se há algo que faz deste programa uma ferra-
menta tão versátil, é a quantidade de recursos que ele ofere-
ce para o desenho de documentos interativos, tais como ín-
dices interativos, integração de vídeos, links ou e-mails, etc.

O In Design está especialmente focado no desenvolvimento 
de livros, manuais, revistas digitais, e-books, PDFs interati-
vos, posters ou brochuras.
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SCRIBUS         
Scribus.net

PROGRAMA DE LAYOUT DE CÓDIGO 
ABERTO

Aplicação gratuita e de código aberto que permite a publi-
cação de materiais editoriais, em formato digital e impres-
so. Embora seja semelhante ao In Design, é um pouco mais 
complexo, mas é uma opção interessante dentro do softwa-
re livre.Com o Scribus, podemos:

Gerar grelhas, páginas principais ou personalizar os 
estilos de fonte.
Alinhar conteúdo, usar grelhas ou gerir e escalar pá-
ginas.
Aceder a um grande número de tutoriais e recursos de 
código aberto.

Muito útil para a criação de publicações tanto online como 
offline.

http://Scribus.net
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LUCIDPRESS         
Lucidpress.com

PLATAFORMA ONLINE PARA MODELOS 
EDITORIAIS.

Este site oferece um grande número de modelos, para de-
senvolver conteúdos editoriais e páginas, de uma forma 
muito simples. Possui versões pagas e gratuitas, com dife-
rentes opções, dependendo do tipo de plano contratado.
A Lucidpress destaca-se de outros programas similares por:

Facilitar a criação de recursos, rápida e facilmente.
Ser altamente intuitivo, graças ao seu editor baseado 
em drag-and-drop.
A sua interface de fácil utilização.
Uma grande variedade de modelos personalizáveis, a 
partir dos quais se pode iniciar o layout.

Muito útil para criar revistas, brochuras, memorandos ou 
currículos, com bons resultados estéticos, mas muito rapi-
damente.

http://Lucidpress.com
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4.2.4 SOFTWARE DE EDIÇÃO DE VÍDEO

PREMIERE         
Adobe Premiere

APLICAÇÃO DE EDIÇÃO DE VÍDEO 

A Premiere é o aplicativo da Adobe para edição de vídeo. 
Através deste software, é possível editar vídeo, movimento 
e áudio, para produtos audiovisuais. Embora a criação de 
filmes ou recursos com movimento possa ser um pouco 
complexa, este aplicativo permite a utilização de algumas 
funções básicas, de uma forma bastante intuitiva. Desta for-
ma, destacam-se as funcionalidades Premiere:

Ferramentas personalizáveis e um fluxo de trabalho 
suave.
Opções para misturar áudio e som.
Recursos para cortar, unir e modificar videoclipes.
Uma linha temporal muito precisa.
Um único painel de controlo, para todos os elementos: 
áudio, vídeo, etc.
Compatibilidade com qualquer câmara e formato de 
vídeo.
Sincronização com Adobe Suite.
Armazenamento em nuvem.
Diferentes formatos de exportação e renderização oti-
mizada.

Este software é muito útil para desenvolver: filmes, anima-
ções web, entrevistas em vídeo ou narração de histórias.

https://www.adobe.com/products/premiere.html
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IMOVIE         
Download Imovie

EDITOR DE VÍDEO PARA MAC/IOS 

Graças à utilização do Imovie, poderemos gerar vídeos, de 
uma forma muito simples. Embora só esteja disponível para 
Mac e iOs, é sem dúvida um dos editores mais fáceis e sim-
ples de usar, se quisermos desenvolver recursos audiovi-
suais não muito complexos.
O Imovie oferece a oportunidade de:

Adicionar videoclipes para formar um filme mais lon-
go.
Incluir efeitos tanto para áudio como para imagens ou 
frames.
Armazenamento Web.

https://apps.apple.com/lae/app/imovie/id377298193
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VEGAS PRO 
Vegascreativesoftware.com

APLICAÇÃO DE EDIÇÃO DE VÍDEO

Este programa de edição de vídeo tem opções pagas, mas 
também um modo livre, por isso está posicionado como 
uma boa alternativa a outras aplicações similares. Vegas 
PRO é caraterizado por:

As suas ferramentas personalizadas e fluxo de traba-
lho de fácil utilização.
Ter características que são fáceis de usar, mas que 
permitem resultados profissionais.
Um painel de controlo muito completo.
Alta compatibilidade e muitos formatos.

Útil para a criação de filmes, animações, entrevistas ou cur-
tas-metragens.Outras alternativas livres para a criação e 
modificação de produtos audiovisuais incluem:  Blender, Li-
ghtworks, Shotcut.

https://www.vegascreativesoftware.com/gb/
https://www.blender.org/
https://lwks.com/
https://lwks.com/
https://shotcut.org/download/
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4.2.5 INFOGRÁFICO: VISUALIZAÇÃO DE DADOS

EASY.LY         
Easel.ly

FERRAMENTA PARA CRIAR INFOGRÁFICOS 
ONLINE

Este recurso web permite melhorar a visualização dos da-
dos transformando-os em informação visual excecional e 
tornando-os mais atrativos para as pessoas que os vão re-
ceber. Desta forma, o Easy.ly oferece opções para:

Gerar mapas e diagramas mentais, visualmente.
Usar estatísticas e gráficos.
Criar apresentações envolventes.
Personalizar os modelos predefinidos.
Escolha entre os tipos de texto, fontes, cores, fundos 
ou ícones disponíveis.

Além disso, a sua utilização é muito simples, pelo que pode-
mos desenvolver materiais muito marcantes, rapidamente.
É muito útil para materializar: apresentações, visualização 
de dados, infografias ou esquemas visuais.

http://Easel.ly
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PIKTOCHART         
Piktochart.com DESENVOLVEDOR DE INFOGRÁFICOS E 

GRÁFICOS.

A partir de um grande número de modelos personalizáveis, 
este site permite, de uma forma muito simples, gerar diagra-
mas visuais e infográficos, para melhorar a visualização dos 
dados. Assim, graças ao Piktochart, seremos capazes de:

Adaptar modelos para criar apresentações, infografias 
ou cartazes, entre outros.
Optar por planos gratuitos ou pagos.
Usar as suas ferramentas muito simples e intuitivas, 
para escolher fontes, fundos, cores ou adesivos.

O Piktochart é muito útil e conveniente para apresentações, 
visualização de dados, infográficos, gráficos de redes so-
ciais, folhetos ou cartazes.
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INFOGRAM         
Infogram.com

CRIADOR DE INFOGRÁFICOS ONLINE

Recurso online para criação de infográficos, adaptando e 
editando modelos pré-definidos. O infograma permite:

Melhorar a visualização dos dados.
Traduzir dados, tais como estatísticas, em imagens e 
gerar gráficos.
Criar apresentações atraentes.

Este site é altamente recomendado para trabalhar com apre-
sentações, visualização de dados, infográficos ou diagra-
mas visuais.

http://Infogram.com
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4.2.6 GRÁFICOS DE MOVIMENTO FÁCIL.

CRELLO         
Crello.com

ANIMAÇÃO E EDITOR GRÁFICO.

Ferramenta de design online para a criação de animações. 
O Crello oferece uma grande variedade de modelos para de-
senvolver imagens e outros recursos gráficos. No entanto, 
destaca-se por ter elementos em movimento que também 
podemos utilizar e adaptar. O Crello possui uma grande bi-
blioteca de objetos animados personalizáveis. Por isso, é 
ideal para:

Criar conteúdo animado para redes sociais.
Modificar vídeos e animações.
Gerar recursos com movimento, de uma forma muito 
simples.

Desta forma, o Crello facilita o desenvolvimento de apresen-
tações e gráficos animados, visualização de dados, vídeos e 
outros conteúdos para redes sociais.

http://Crello.com
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FLIPAGRAM         
Flipagram Video Editor

DESENVOLVEDOR DE VÍDEO MAC/IOS

Com Flipagramas, podemos criar e editar vídeos, fácil e ra-
pidamente, em dispositivos iOs/Mac. É muito fácil de usar, 
facilitando a criação de apresentações, infografias ou dia-
gramas visuais.

https://apps.apple.com/es/app/flipagram-video-maker-editor/id1042901788
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4.2.7 FERRAMENTAS DE DESENHO GRÁFICO FÁCIL.

CANVA         
Canva.com

FERRAMENTA DE DESENHO GRÁFICO ONLINE.

Este editor online destina-se à criação de recursos gráficos 
online, com base em templates pré-definidos. Isto, e a sua 
interface intuitiva, torna-o uma ferramenta única para dese-
nhar rapidamente uma grande quantidade de materiais gráfi-
cos, tais como folhetos, cartões, apresentações ou cartazes, 
entre outros. Do seu funcionamento, podemos destacar:

Tem uma enorme variedade de modelos de design 
gráfico, incluindo cartazes, logotipos, banners, etc.
Grande número de fontes ou gráficos a utilizar.
Editor de fotos e editor de vídeo.
Opções para apagar os fundos nas imagens.
Recursos para fazer animações simples.
Diferentes formatos de exportação.

Dentro dos materiais de design gráfico, encontramos, entre 
outros, elementos para criar apresentações, infografias, car-
tazes, logotipos, posts para redes sociais ou panfletos.

http://Canva.com
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4.3 PRÁTICA DO DESIGN
De acordo com a   AIGA , a Associação Americana de Design 
Profissional, o design gráfico pode ser definido como:
‘O design gráfico é um processo criativo que combina arte e 
tecnologia para comunicar ideias’. 

Além disso, resumindo o papel do designer:
“O designer trabalha com uma variedade de ferramentas de 
comunicação, a fim de converter uma mensagem de um de-
terminado cliente para um público mais amplo. As principais 
ferramentas são imagens e tipografia”  .

Embora seja muito complexo simplificar as diretrizes neces-
sárias para executar um projeto, neste guia tentamos sinte-
tizar os fatores mais relevantes. Dever-se-á também ter em 
conta que o método descrito abaixo está focado no trabalho 
em equipa ou com grupos de pessoas que não são especia-
lizadas na área de design gráfico. 

No entanto, não é necessário ser um profissional para 
transformar ideias em mensagens poderosas e atrativas. 
Isto pode ser muito útil, tanto para transmitir as nossas 
ideias como para divulgar os nossos projetos, empresas ou 
organizações. 

Por este motivo, são uma série de passos básicos, assim 
como outros aspetos chave, para desenvolver desenhos 
simples que cumpram o seu propósito: comunicar a nossa 
mensagem, de uma forma direta e atrativa.

4.3.1 DICAS ÚTEIS PARA CRIAR RECURSOS 
GRÁFICOS, ENQUANTO SE TRABALHA COM GRUPOS

https://www.aiga.org/
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Passos básicos no design gráfico:

Escolher o tamanho e o formato.  Uma das primeiras coisas 
que devemos fazer, ao considerar o nosso design, é pensar 
em quais plataformas ele será reproduzido: Será impresso?, 
será visto num ecrã móvel?, ou num PC? Uma vez respondi-
das estas perguntas, vamos determinar; o tamanho; o for-
mato, se é vertical, horizontal ou quadrado; o espaço de cor, 
RGB para telas ou CMYK para impressão, e a resolução, de-
pendendo se será impresso numa impressora comum com 
um máximo de 150 px ou se será reproduzido em telas, sen-
do suficiente 96px.

Distribuir a composição.  

A forma como os elementos são colocados no espaço de-
termina como e em que ordem eles serão lidos. O lugar onde 
os colocamos marcará qual parte da nossa tela vai chamar 
mais atenção ou o que o espetador vai olhar, em primeiro 
lugar. Ferramentas como réguas ou grelhas podem facilitar 
a divisão e organização da nossa composição. Para fazer 
isso, devemos perguntar-nos: Onde quero focar a minha 
atenção?, quero uma composição simétrica e regular ou 
uma composição irregular?
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Selecionar a tipografia 

Há um número infinito de variedades tipográficas, no en-
tanto, cada tipografia tem uma conotação associada a ela. 
Algumas fontes são mais divertidas, enquanto outras são 
sérias ou elegantes. Assim, temos de determinar que estilo 
queremos dar ao nosso desenho e procurar um tipo de letra, 
de acordo com isso. Além disso, a forma como combina-
mos várias fontes diferentes irá influenciar a forma como os 
textos serão percebidos. Para isso, é muito útil fazer vários 
testes combinando diferentes tipos de letra e famílias de 
fontes. Esses testes também ajudam a mudar os tamanhos 
das fontes e determinar qual delas será mais relevante e lida 
primeiro.

Estabelecer hierarquias entre os elementos principais

A forma como nós, como recetores, percebemos e desco-
dificamos uma mensagem não depende apenas da sua 
posição. Fatores como o tamanho dos elementos também 
desempenham um papel. Por exemplo, a diferença entre o 
tamanho dos títulos e subtítulos, qual imagem é maior, etc. 
Para isso, a seguinte premissa deve ser levada em conta: os 
elementos não devem competir entre si. Qualquer que seja 
a ordem que estabeleçamos, devemos assegurar que a dife-
rença entre eles seja muito percetível. Desta forma, guiamos 
subtilmente o caminho que ele deve tomar.



INCLUdiNG 191

Incorporar cor e elementos secundários. 

A escolha da cor é essencial para dar ao nosso design uma 
aparência marcante. Mas, para além de uma questão estéti-
ca, a escolha da cor oferece a possibilidade de acrescentar 
uma conotação à imagem. Ou seja, as cores produzem cer-
tas associações no recetor  e até se conectam com nossas 
emoções: as cores avermelhadas criam calor. Este facto 
pode ser utilizado a nosso favor e, desta forma, estabelecer 
o significado da mensagem que queremos enviar. 
 Para facilitar o uso da cor, é aconselhável criar paletas de 
cores personalizadas. Isto implica uma pré-selecção de vá-
rias cores a serem utilizadas, quer várias tonalidades dentro 
da mesma gama, quer, pelo contrário, cores complementa-
res.

Adicionar detalhes.   

Depois de lançadas as bases da nossa composição, é mais 
fácil adicionar outros elementos decorativos ou detalhes, 
como ícones ou outras formas. Isto dependerá do aspeto 
final que queremos que o desenho tenha: se quisermos que 
seja mais sóbrio, introduziremos menos elementos, mas se 
quisermos que seja mais marcante, aplicaremos mais orna-
mentos.
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Proceder a ajustes finais. 

Uma vez aplicados todos os passos anteriores, poderemos 
ver como é o nosso design e, em seguida, passar aos ajus-
tes finais. Nesta fase final, vamos limpar os elementos res-
tantes e aproveitar a oportunidade para ajustar os alinha-
mentos entre elementos.

Salvar e exportar. 

Não se esqueça de salvar o seu arquivo! E se possível, faça 
uma cópia de segurança, durante o processo. Finalmente, é 
necessário selecionar o formato do nosso ficheiro final, ten-
do em conta o uso que lhe vamos dar. É uma imagem para 
redes? É um documento a ser lido? O formato a ser selecio-
nado dependerá deste assunto. Em geral, os mais comuns 
são  : .PDF para leitura de arquivos ou documentos; .PNG 
para imagens da web; .JPG para imagens impressas e .TIFF 
para imagens impressas de alta qualidade.
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4.3.2 ONDE ENCONTRAR RECURSOS LIVRES E DE CÓDIGO ABERTO.

Ao gerar materiais gráficos, é essencial respeitar a proprie-
dade intelectual de outros autores. No entanto, confiar nos 
recursos existentes facilita muito o processo de design. 
Felizmente, podemos encontrar muitos recursos gratuitos 
na rede, como bancos de imagens ou fontes gratuitas que 
podem ajudar-nos muito, quando desenvolvemos os nossos 
próprios projetos.

Aqui, explanamos uma amostra de sites onde pode encon-
trar recursos gratuitos, sem infringir os direitos autorais. Na-
turalmente, é necessário verificar sempre o tipo de direitos 
de uso associados a cada recurso e seguir as instruções 
que foram estabelecidas na licença de uso.

Google Images: com pesquisa avançada.
Unplash:  imagens ilimitadas e gratuitas.
Pixabay: imagens gratuitas.
Freepik: imagens, ilustrações e gráficos gratuitos (li-
mitados).
Flaticon: ícones livres (limitados).

Google Fonts: fontes licenciadas grátis
Font-Squirrel: fontes gratuitas, com licença de uso 
adaptada a vários idiomas.
1001 Fonts: fontes gratuitas.
WhatTheFont: encontra fontes semelhantes em apa-
rência a uma fonte específica.
WhatFontIs: encontra fontes livres similares.
*Adobe Fonts: incluídas no Adobe Suite.

IMAGES  

TYPEFACES  

https://images.google.com/
https://unsplash.com/
https://pixabay.com/
https://www.freepik.com/
https://www.flaticon.com/
https://fonts.google.com/
https://www.fontsquirrel.com/
https://www.1001fonts.com/
https://www.whatfontis.com/
https://www.myfonts.com/pages/whatthefont
https://fonts.adobe.com/
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PALETAS DE CORES

Colorwheel: guía de color.

4.3.3 TRABALHAR COM OS OUTROS: 
COMPATIBILIDADE E PARTILHA

Ao trabalhar com grupos de pessoas, especialmente se não 
são especialistas em design, é aconselhável tentar facilitar 
ao máximo a troca ou leitura de arquivos. Portanto, embora 
vários programas de design profissionais tenham sido men-
cionados acima, é interessante saber que algumas ferra-

mentas simples, como Power Point, Google Slide ou Canva, 
simplificam os processos de criação colaborativa.

Neste sentido, existem três pontos-chave: adicionar fichei-
ros, os principais formatos de exportação e como partilhar 
ficheiros editáveis.

Adicionar ficheiros  
Arquivos anexados: embutidos ou inseridos no docu-
mento.
Arquivos vinculados: não incorporados. Os arquivos 
originais, imagens, vídeos, etc. devem ser partilhados.

Principais formatos de exportação
Para impressão: .jpg, .tiff.
Para partilhar e publicar: .png.
Para incorporação de web: .eps, .png, .svg.
Para ler tanto em formato digital como em formato impres-
so: .pdf.

Partilha de ficheiros editáveis

Antes de partilhar um ficheiro editável, temos de nos colocar 
a seguinte questão: 

https://color.adobe.com/create
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Qual a aplicação/ferramenta que o destinatário irá 
utilizar?  Primeiro, escolha a ferramenta de edição 
pensando em quem a receberá, que ferramentas de 
desenho possuem, nível de conhecimento, etc., para 
garantir que a outra pessoa a possa abrir.

Partilhe todas as imagens, fontes ou vídeos que fo-
ram utilizados , para que quando a outra pessoa abrir 
o arquivo, ela possa editá-lo com todos os seus ele-
mentos. Caso contrário, mesmo que pudesse editá-lo, 
seriam exibidos avisos sobre elementos ou fontes in-
corretamente ligados e seriam substituídos por outros 
pré-existentes.



INCLUdiNG 196

4.3.4 CONSCIÊNCIA AO CRIAR IMAGENS: DESIGN INCLUSIVO

“Criar imagens carrega uma grande responsabilidade”. (Avô 
do Homem-Aranha, versão designer)

Cada criador ou designer de material gráfico tem a sua pró-
pria visão do mundo, que se refletirá no conteúdo que gerar. 
Assim, as imagens que vamos gerar serão carregadas de 
conotações subjetivas que chegarão ao espetador e, por-
tanto, é especialmente importante prestar atenção às men-
sagens que elas transmitem.

Desta forma, os olhos do designer condicionam o que é 
mostrado e expressam os valores que a pessoa tem, em-
bora de forma muito subtil. No entanto, a imagem também 
pode estar impregnada de conceitos que nem sempre são 
positivos, como preconceitos ou privilégios possuídos pela 
pessoa que desenha. 

Portanto, sempre que desenvolvemos material visual ou grá-
fico, devemos estar atentos a isso e prestar especial aten-
ção, avaliando se é necessário corrigir ou compensar as 

mensagens associadas ao nosso design. Ou seja, verificar 
se devemos acrescentar pessoas de outros grupos sociais 
(que não o nosso) ou pensar na acessibilidade de pessoas 
com diversidade funcional.

A fim de melhorar a qualidade do design, é essencial ter em 
conta a inclusão. Se o designer expandir a sua visão, poderá 
desenvolver um design mais amplo e universal que alcance 
um público mais amplo, sem excluir aqueles que, em princí-
pio, podem se sentir marginalizados por não pertencerem 
aos grupos sociais maioritários. Ao ter cuidado com que 
tipo de mensagens são transmitidas e ao colocar em prática 
algumas noções básicas de design inclusivo, seremos capa-
zes de melhorar a representatividade das nossas criações.
Em termos gerais, o design inclusivo deve prestar uma aten-
ção especial:

 Design para pessoas com diversidade funcional:   
adaptação de websites para pessoas cegas, áudio para pes-
soas com disfunção auditiva, etc.
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 Incluir e respeitar a heterogeneidade étnica:  incluir 
a variedade racial nas imagens que vamos criar. Ter cuidado 
para não estereotipar, caricaturar ou fetichizar o grupo repre-
sentado.   

 Normalização da diversidade sexual e de género:   
agregando pessoas pertencentes ao coletivo LGTBIQ+, pes-
soas não-binárias, etc. e usando sua imagem também como 
atores principais e não apenas em papéis secundários.

 Melhorar a visibilidade das mulheres:   torná-las par-
te do nosso design, sem cair na sexualização que é tão nor-
malizada nos meios de comunicação. Também é importante 
evitar a reprodução dos papéis de género, não mostrando as 
mulheres apenas como donas de casa, mães, cuidadoras, 
etc., mas também em papéis de liderança como líderes so-
ciais, impulsionadoras de políticas ou trabalhadoras eficien-
tes.

 Representação das diferenças físicas: tendo em 
conta que as realidades físicas são muito variadas, que 
existem imperfeições e que nem todos se encaixam nas 
representações idealizadas do corpo que normalmente são 
mostradas na Internet ou na TV. Para isso, podemos incluir 
no desenho outros tipos de corpos que escapam aos cha-
mados normativos e não excedem os filtros que idealizam a 
beleza e as caraterísticas físicas.

 Atender às necessidades de desenho dos grupos so-
ciais vulneráveis:  isto é, praticar o desenho social, refletindo 
sobre se o nosso desenho pode melhorar as condições das 
pessoas mais vulneráveis. Por exemplo, colaborando com 
campanhas de consciencialização, coleta de alimentos, etc.

Estes são apenas alguns aspetos muito gerais. Abaixo, há 
uma série de fontes que vão mais fundo na relação entre 
design e inclusão:

Eyeondesign: decolonizando el diseño
AIGA: recursos de diversidad e inclusividad.
AIGA: iniciativas de diversidad e inclusividad en diseño.
AIGA: investigacuiones de diversidad e inclusión. 
Guía de diversidad e inclusividad  para diseñadores gráficos.
AIGA: conversaciones de estudiantes a educadores sobre 
romper las estructuras de poder y construir comunidad en la 
enseñanza del diseño.

https://eyeondesign.aiga.org/what-does-it-mean-to-decolonize-design/
https://www.aiga.org/
https://www.aiga.org/
https://www.aiga.org/resources
https://www.instagram.com/p/CPY3pqRFAbe/?utm_source=ig_web_copy_link
https://eyeondesign.aiga.org/from-students-to-educators-a-conversation-on-breaking-power-structures-navigating-nepotism-building-community-in-design-education/
https://eyeondesign.aiga.org/from-students-to-educators-a-conversation-on-breaking-power-structures-navigating-nepotism-building-community-in-design-education/
https://eyeondesign.aiga.org/from-students-to-educators-a-conversation-on-breaking-power-structures-navigating-nepotism-building-community-in-design-education/


PERSPETIVA 4 - 
POLÍTICA
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5 POLÍTICAS E PRIORIDADES DA UE NA EUROPA
‘Reiniciar a educação e a formação para a era digital’. 

Adaptar a educação e a formação à era digital é a principal 
premissa por detrás do novo Plano de Ação para a Educa-
ção Digital 2021-2027 (Plano de Ação Digital). Este plano de 
ação centra-se na educação e na formação, como pilares 
sobre os quais construir uma sociedade de acordo com os 
valores europeus, a união social e o desenvolvimento equi-
tativo e sustentável.

No entanto, o que é o Plano de Ação para a Educação Digi-
tal? Nas palavras da própria Comissão, trata-se de uma ini-
ciativa política renovada da União Europeia (UE) para apoiar 
uma adaptação sustentável e eficaz dos sistemas de educa-
ção e formação dos Estados-Membros da UE, à era digital  .

Assim, este plano de ação digital tem como objetivo:

 Fornecer uma estratégia a longo prazo para uma educa-
ção digital à escala europeia que cumpra os critérios de: alta 
qualidade, inclusão e acessibilidade.

 Enfrentar os desafios e oportunidades trazidos pela pan-
demia de Covid-19, que acelerou à força o ritmo da digitali-
zação europeia e regional.

 Fomentar e reforçar a cooperação, a nível europeu, no do-
mínio da educação digital.

 Apresentar oportunidades para melhorar a qualidade e o 
alcance da educação digital, para melhorar o uso e a acessi-
bilidade das tecnologias digitais na educação, em todos os 
níveis, e para melhorar os métodos de ensino à distância.
Para tal, são definidos dois objetivos principais (que iremos 
desenvolver mais adiante):

(1)Fomentar o desenvolvimento de um ecossistema 
de educação digital de alto desempenho  .
(2)Melhorar as competências e aptidões digitais para 
a transformação digital. 

5.1 INTRODUÇÃO
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5.1.2 CONTEXTO EUROPEU NO DOMÍNIO DA DIGITALIZAÇÃO

Não vamos começar do zero. A União Europeia já estabe-
leceu um plano anterior, o Plano de Ação para a Educação 
Digital (2018-2020). Este continha 3 linhas estratégicas de 
ação:

(1)Uma campanha de sensibilização a nível da UE destina-
da a educadores, pais e alunos para promover a segurança 
em linha, a ciber-higiene e a literacia digital.

(2)Capacitar as pessoas a usar as tecnologias, de forma se-
gura e responsável.

(3)Combater o fosso digital, focando-se na educação, gé-
nero e empreendedorismo.

Estes três eixos vieram para responder aos seguintes pro-
blemas detetados:

Desigualdade entre os membros da UE: reforçar a 
identidade europeia, através da atribuição de recursos 
aos parceiros com maiores défices digitais e tecnoló-
gicos.

A transformação digital do trabalho: apoiar a digitali-
zação, questões como o crescimento, o empreende-
dorismo e a criação de empregos de qualidade.

A lacuna de género digital:  promovendo o processo 
de empoderamento digital das mulheres.

Lacunas digitais na educação:A educação em TIC, 
como uma ação transversal chave.

Desta forma, o novo plano (2021-2027) baseia-se nos ob-
jetivos já estabelecidos e, sobretudo, visa elevar o nível e 
melhorar a qualidade do uso das tecnologias digitais pelos 
cidadãos e a sua integração na esfera educativa.
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5.2 A DIGITALIZAÇÃO NO CONTEXTO E NO PROCESSO 
DA UE: PRINCIPAIS DESAFIOS
Na Europa de hoje, já não basta combater as desigualdades 
de formação da população em termos de competências di-
gitais. Por conseguinte, os novos objetivos da UE visam as-
segurar que a maioria das pessoas na União Europeia tenha 
um elevado nível de literacia digital e integrar as tecnolo-
gias digitais na educação, tanto como uma questão trans-
versal como como um tema de direito próprio.

No entanto, o ponto de viragem no processo de digitalização 
foi a pandemia COVID-19 que eclodiu em Fevereiro de 2020 
e levou a uma série de bloqueios globais rigorosos. Isto pre-
cipitou o uso de tecnologias digitais para crescer exponen-
cialmente. As tecnologias digitais, não só se tornaram mais 
necessárias, como também essenciais para sustentar se-
tores fundamentais da sociedade, como o trabalho, alguns 
serviços sociais e a educação, em todos os níveis.

Mas, assim como o ritmo do uso de novas tecnologias se 

acelerou, as deficiências e limitações existentes para ga-
rantir o acesso universal às tecnologias digitais também 
foram expostas. Nem todos os indivíduos, escolas ou em-
presas tinham os recursos necessários para desenvolver a 
sua atividade digital, e outras diferenças, como limitações 
geográficas ou desigualdade entre áreas rurais e urbanas, 
também foram exacerbadas.

Com isto em mente, a Comissão realizou uma série de con-
sultas para renovar o Plano de Ação Digital. Os inquéritos 
tiveram lugar de Fevereiro a Setembro de 2020  . Envolveram 
partes interessadas do sector público, sector privado, insti-
tuições de educação e formação, assim como representan-
tes da sociedade.

Através destas consultas, foram identificadas as seguintes 
questões:
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O sector da educação em destaque:

 A necessidade de aprender com a experiência da edu-
cação à distância durante a COVID-19. Apontando tanto as 
deficiências como as limitações que foram encontradas, a 
fim de serem melhoradas no futuro.

 O interesse em criar um fórum de discussão na União,  a 
fim de trocar experiências e métodos educacionais imple-
mentados durante o bloqueio. Este espaço é também con-
cebido como um possível guia para o resto dos países da 
UE.

 A procura de diretrizes comuns na UE  para implemen-
tar métodos e ferramentas que garantam uma educação à 
distância pluralista, acessível, inclusiva e tão eficaz quanto 
possível.

 A falta de alfabetização digital entre alguns professores 
e o compromisso comum de aumentar a alfabetização di-
gital e a liderança no uso das tecnologias digitais entre os 
professores.

 A avaliação generalizada de que o uso de tecnologias 
para trabalho ou ensino à distância foi apressado e muito 
desigual.

 A exigência de fomentar a alfabetização digital, promo-
vendo a capacitação crítica de todas as pessoas enquanto 
compartilham o excesso de informação ou mesmo desinfor-
mação na web.

 Que os pais e tutores foram um ponto de apoio essencial  
para o desenvolvimento da atividade educativa online. Este 
papel, porém, é percebido como um fator que  exacerba a 
desigualdade, pois a disponibilidade dos pais está ligada ao 
seu tempo, nível de estudos ou posição de trabalho.

 Que o nível socioeconómico dos agregados familiares 
teve um impacto profundo no desempenho da educação 
à distância. Tanto em termos dos dispositivos disponíveis 
como da qualidade da ligação, ou da possibilidade de usu-
fruir de um ambiente adequado para realizar corretamente 
os processos de aprendizagem.
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 Os materiais educativos e as orientações fornecidas pe-
los professores e pelas escolas, durante a pandemia, foram 
considerados negativos, pouco atraentes e pouco estrutu-
rados.

 O grande número de alunos que desistem, especialmente 
adultos  , embora   não só, ou a interrupção temporária pro-
longada, até conseguirem ter acesso aos recursos digitais.

 Pessoas com diversidade funcional transmitiram isso:

 A impossibilidade de ter acesso digital igual e acessível, 
tanto no campo da educação como no do emprego. Tam-
bém relataram a falta de apoio para superar essas barreiras 
e a falta de formação de professores para apoiar as pessoas 
com deficiência, no ensino à distância.

Entre a população comum, as ideias que foram comunica-
das são:

 A relevância das competências digitais e uma melhoria 
durante a crise, bem como uma maior motivação para con-
tinuar a formação nesta área.

 Sobrecarga de informação, notícias falsas  e a importân-
cia de poder combater e detetar essa superinformação ou, 
pior, a desinformação no mundo digital. 

 O desejo de melhorar e reforçar a proteção dos dados 
pessoais no uso das tecnologias digitais.

 A indispensabilidade da alfabetização digital,  , no traba-
lho e em todas as outras áreas da vida.

Após a recolha de todas essas informações, ficou claro o 
quanto a educação e a formação digital são importantes 
para a sociedade como um todo. É por isso que a União Eu-
ropeia estabeleceu uma série de objetivos e princípios para 
assegurar que o processo de digitalização se desenvolva, de 
forma igualitária e inclusiva, e que, ao mesmo tempo, seja 
aumentado o nível de qualidade da formação e das compe-
tências digitais de toda a população. 
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5.3 PRINCIPAIS PRIORIDADES E PRINCÍPIOS DO 
PROCESSO DE DIGITALIZAÇÃO EM TODA A UE:
Os princípios e o eixo a partir do qual se baseiam as ações 
essenciais da União no domínio da digitalização, para os 
próximos anos, são os seguintes:

 Assegurar uma educação digital inclusiva e de qualidade. 
Isso vai desde o uso crítico dos meios digitais, proteção de 
dados ou valores éticos no ambiente digital, até a aquisição 
de habilidades e competências digitais.

 Assegurar a transformação educacional na era da digi-
talização, por todos os agentes sociais.  Desde entidades e 
organizações públicas, centros educacionais, até empresas 
privadas e, naturalmente, a sociedade como um todo.

 O investimento económico para permitir que a conetivi-
dade, o acesso a equipamentos e dispositivos seja dado de 
forma homogénea  em todos os países da União e em to-
dos os estratos sociais. Sem o mesmo nível de recursos, é 

impossível alcançar a inclusão, qualidade e continuidade na 
aprendizagem digital. Além disso, estas são consideradas 
questões-chave, uma vez que estão incluídas entre os direi-
tos sociais fundamentais, a nível europeu.

 Conceber a educação digital como um meio de promo-
ver a inclusão, tanto para grupos com diversidade funcional 
como para aqueles em risco de exclusão. As tecnologias 
digitais podem ser um fator que acentua o fosso social em 
muitos grupos, mas também têm o poder de tornar acessí-
vel e universal algo tão fundamental quanto a educação e a 
formação. E é esta última ideia que a União está disposta a 
trabalhar.

 A alfabetização digital é um elemento-chave para o de-
senvolvimento  das sociedades contemporâneas. Por esta 
razão, a União Europeia está empenhada na formação em 
literacia digital para toda a população, incluindo todas as 
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idades e estratos sociais. Do mesmo modo, isto também se 
refere não só à utilização de dispositivos digitais, mas tam-
bém à forma como estes são utilizados. Ou seja, a capaci-
dade das pessoas de terem uma visão crítica, de se compor-
tarem de forma responsável e de protegerem os seus dados 
pessoais, enquanto navegam na Internet.

 A aquisição de competências digitais, como parte das 
capacidades básicas de todos os cidadãos,  entendendo-as 
como a ferramenta que facilita o crescimento pessoal e a 
transformação das pessoas em cidadãos livres, capazes de 
exercer os seus direitos básicos. Isto refere-se, por exemplo, 
ao uso de portais ou aplicativos web para serviços sociais, 
administração, trabalho ou educação.

 Incluir a digitalização como um pilar sobre o qual apoiar a  
da União. As capacidades digitais avançadas ajudarão a dar 
forma a sociedades mais poderosas e competitivas. Assim, 
as sinergias entre os processos de transição ecológica e a 
digitalização podem ser um eixo essencial para a criação de 
sociedades mais complexas e preparadas para os desafios 
do futuro.

Se todos os pontos acima convergem em algum lugar, está 
na necessidade de entender a educação digital como trans-

versal. Isto deve ser concebido não apenas como um assun-
to em si mesmo, mas como algo que tem de ser integrado 
e permear todos os processos e métodos educacionais. 
Assim, o sector da educação e formação ganha relevância, 
para que a tecnologia digital se torne, a todos os níveis, uma 
ferramenta de desenvolvimento, inclusão, acessibilidade e 
eficiência social.

Para cumprir os objetivos estabelecidos, foram estabeleci-
das duas prioridades estratégicas, a nível da UE:

5.3.1 PRIORIDADE ESTRATÉGICA 1:   
Incentivar o desenvolvimento de um ecossistema de edu-
cação digital de alto desempenho  .
Com este fim, visa-se:

Infraestrutura digital, conetividade e equipamentos.
Planeamento e desenvolvimento eficaz de capacida-
des digitais eficientes, incluindo capacidades organi-
zacionais competentes e atualizadas.
Educadores e pessoal de formação digitalmente com-
petentes e confiantes em termos digitais.
Conteúdo digital de alta qualidade, ferramentas fáceis 
de usar e plataformas seguras, que respeitam a priva-
cidade e os padrões éticos.
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5.3.2 PRIORIDADE ESTRATÉGICA 2:

Melhorar as competências e capacidades digitais para a 
transição digital.
Sendo necessário:

Apoiar o fornecimento de habilidades digitais bási-
cas, desde uma idade precoce, inclusive:
Alfabetização digital, gerenciamento de informações 
em excesso e reconhecimento de notícias falsas.
Literacia informática.
Bom conhecimento e compreensão de tecnologias 
intensivas em dados, tais como Inteligência Artificial 
(IA).
Aumentar as competências digitais avançadas, me-
lhorando o número de peritos digitais, assim como 
mulheres e raparigas em estudos e carreiras digitais.

5.3.3 AÇÕES CONCRETAS A SEREM 
IMPLEMENTADAS: 

Para implementar estas prioridades, serão tomadas as se-
guintes medidas concretas:

Estabelecer um Diálogo Estratégico entre os Estados-
-Membros, para facilitar uma educação digital bem sucedi-
da.  

 Elaborar recomendações para a educação online, à dis-
tância, no ensino primário e secundário.

 Desenvolver um Quadro Europeu de Conteúdos Educati-
vos Digitais e estudar a viabilidade de uma Plataforma Euro-
peia de Intercâmbio para partilhar recursos online certifica-
dos e ligar todas as plataformas existentes. 

Lançar a iniciativa Connectivity4Schools, que incentiva 
os Estados-Membros a confiarem na UE para banda larga, 
acesso à Internet e ferramentas digitais, como a SELFIE  
para professores.

Definir orientações éticas sobre IA e o uso de dados na 
educação, apoiando o seu uso em atividades de aprendiza-
gem, investigação e inovação, através do programa Horizon 
Europe  .
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 Criar diretrizes comuns para impulsionar a alfabetização 
digital e combater a desinformação.

 Incluir IA e competências digitais no Quadro Europeu de 
Competências Digitais, apoiar o desenvolvimento de recur-
sos de aprendizagem usando IA, para fornecedores de edu-
cação e formação.

 Gerar um Certificado Europeu de Competências Digitais 
reconhecido por governos, empregadores e outras partes in-
teressadas em toda a Europa.

 Fazer recomendações sobre a melhoria das competên-
cias digitais e introduzir, como meta da UE, a aquisição de 
competências digitais elevadas por parte dos alunos.

 Promover o desenvolvimento de competências digitais 
avançadas, aumentar progressivamente as práticas de 
oportunidades digitais e aumentar a participação feminina 
na educação STEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Ma-
temática  ).
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5.4 PROGRAMA ERASMUS+ E DIGITALIZAÇÃO

Sem dúvida, todos os objetivos estabelecidos pela União no 
domínio digital exigem uma cooperação mais estreita e um 
intercâmbio educativo, a nível europeu.

A UE pode desempenhar um papel mais ativo:

Identificar, partilhar e avançar com as melhores práti-
cas.
Apoiar os Estados-Membros e o setor da educação e 

O programa Erasmus+ também sofreu uma renovação re-
cente e foi reformado para o período de 2021 a 2027. Embo-
ra siga as linhas do anterior programa 2014-2020, os seus 
principais eixos de ação foram atualizados e, entre eles, a 
transformação digital está incluída.

formação com ferramentas, quadros, orientações, pe-
ritos técnicos e investigação.
Incentivar a cooperação entre todas as partes interes-
sadas.

A fim de alcançar todos os objetivos estabelecidos para a 
educação e o mundo digital, a União apoiar-se-á nos progra-
mas e recursos existentes. Estes incluem  o programa Eras-
mus+, que tem uma nova linha de ação relacionada com a 
transformação digital.

Estes eixos são, em resumo,  :

 Inclusão e diversidade: promover a igualdade, acessibili-
dade, diversidade e proximidade a todas as pessoas, inde-
pendentemente da sua cultura, origem social ou económica. 
Inclui também a colaboração com países fora da UE.

5.4.1 COOPERAÇÃO ENTRE OS ESTADOS-MEMBROS E PRIORIDADES DOS 
PROGRAMAS ERASMUS+ PARA A TRANSFORMAÇÃO DIGITAL.

 5.4.2 PRIORIDADES DOS PROGRAMAS ERASMUS+ PARA A TRANSFORMAÇÃO DIGITAL.
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 O meio ambiente: serão promovidas e financiadas iniciati-
vas que implementem medidas para promover a sustentabi-
lidade. Isto inclui a utilização de transportes mais sustentá-
veis, a sensibilização e a luta contra a crise climática, entre 
outras.

 Transformação digital:  será promovida a aquisição de 
competências digitais e a integração dos meios digitais, das 
tecnologias de informação e comunicação nos processos 
educativos e de aprendizagem.

Em relação ao processo de digitalização, em linha com o 
Plano de Ação de Educação Digital, o plano Erasmus+ irá  
concentrar-se na oferta de planos nos quais se desenvol-
vam:

 Conhecimentos e competências digitais.
 Uso crítico e responsável das tecnologias digitais.
 Trocas digitais de alta qualidade.
 Estágios no setor digital.

Da mesma forma, o programa Erasmus+ está imerso no 
processo de digitalização e, desta forma, todos os proces-

sos administrativos se tornam completamente digitais, fa-
vorecendo o intercâmbio de dados académicos ou de for-
mação dos participantes entre as instituições. Quatro linhas 
principais de trabalho foram estabelecidas para este fim:

 A simplificação dos processos administrativos relacio-
nados com a mobilidade estudantil, através do E+ App, e o 
intercâmbio seguro de dados, através da rede Erasmus sem 
papel  e do Online Learning Agreement (OLA)  .

 A identificação e armazenamento online da informação 
académica dos estudantes,  a nível europeu, através do pro-
jeto MyAcademicID, um Identificador Eletrónico Europeu de 
Estudantes (ESI)  que permite o acesso a tudo o que é ne-
cessário para as mobilidades europeias.

 Uma identidade visual comum  no âmbito do projeto do 
Cartão Europeu de Estudante (ESC), que pretende estar liga-
da às carteiras nacionais de estudante existentes. Trabalhar 
para unificá-los e criar um Cartão Europeu de Estudante úni-
co  .

 A implementação da Iniciativa do Cartão de Estudante 
Erasmus Promovida pela União Europeia, esta medida é 
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uma das chaves para alcançar os objetivos definidos para a 
educação e digitalização.

Além disso, foram desenvolvidos dois acordos para facilitar 
o cumprimento e a implementação destes objetivos.

Acordo Interinstitucional

Por um lado, existe o Acordo Interinstitucional Digital, que 
estabelece um quadro de cooperação entre as instituições 
de ensino superior, que será essencial para a mobilidade 
educacional dos estudantes e para os estágios. Saiba mais 
sobre este acordo aqui:  https://erasmus-plus.ec.europa.eu/
es/resources-and-tools/inter-institutional-agreement

Contrato de aprendizagem

O Acordo de Aprendizagem será assinado pelos três agen-
tes envolvidos na mobilidade: o estudante, a organização de 
envio e a organização anfitriã  . Isto gera um documento que 
descreve, em detalhes, o que será feito durante a mobilidade 
e também reconhece os períodos de formação ou aprendi-
zagem que tiveram lugar, após o período no estrangeiro.

5.4.3 OUTRAS INICIATIVAS EURO-
PEIAS PARA IMPULSIONAR O PRO-
CESSO DE DIGITALIZAÇÃO NO DO-
MÍNIO DA EDUCAÇÃO.

Paralelamente ao programa Erasmus+, outras ações edu-
cativas foram desenvolvidas para apoiar a digitalização, na 
União Europeia. Algumas delas complementam o programa 
Erasmus+ e outras, embora operando em paralelo, traba-
lham na mesma direção.
Entre eles estão:

Pólo Europeu de Educação Digital  :
O Hub Europeu de Educação Digital foi criado para:

Vincular iniciativas e atores regionais e nacionais, no 
campo da educação.
Apoiar a colaboração cruzada e novos modelos de 
intercâmbio de conteúdo digital, abordando questões 
como padrões comuns, interoperabilidade, acessibili-
dade e garantia de qualidade.

Este Hub atuará como um grupo de reflexão para apoiar o 
desenvolvimento de políticas e práticas, bem como para 
monitorizar o progresso da educação digital na Europa. 

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/es/resources-and-tools/inter-institutional-agreement 
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/es/resources-and-tools/inter-institutional-agreement 
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/es/resources-and-tools/inter-institutional-agreement 
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Será também responsável pela implementação de medidas 
para promover a inovação e o envolvimento na digitalização, 
através de medidas como a Hackathon de Educação Digital.

Hackathon Educação Digital  :

A Hackathon de Educação Digital (DigiEduHack) é um pro-
jeto da União Europeia, gerido pelo Instituto Europeu de Ino-
vação e Tecnologia (EIT), para enfrentar os desafios relacio-
nados com a aprendizagem e formação no mundo digital.
Em Novembro de 2021, realizou a sua 3.ª edição, centran-
do-se na educação digital para a construção de um mundo 
sustentável, combinando as prioridades digitais europeias 
em digitalização e ambiente.

O DigiEduHack é composto por eventos locais e um evento 
principal, e é gratuito, inclusivo e sustentável e, claro, qual-
quer pessoa pode inscrever-se.

No final do concurso, as três equipas vencedoras recebe-
rão uma recompensa financeira para implementar as suas 
ideias, bem como a oportunidade de apresentar o seu pro-
jeto ao Comissário Europeu para a Inovação, Investigação, 
Cultura, Educação e Juventude.

Para saber mais sobre a Hackathon,  pincha aquí.

CodeWeek. Semana de programação da UE 

Esta iniciativa da UE é anual e tem como objetivo trazer pro-
gramação e promover a literacia digital entre os cidadãos 
europeus. Também incentiva a criatividade, a resolução de 
problemas e os processos de colaboração, através da utili-
zação de tecnologias.
Este tipo de iniciativa procura melhorar a qualidade do co-
nhecimento digital, assim como um uso responsável. Assim, 
promove a programação e o desenvolvimento de tecnolo-
gias, especialmente entre os jovens.
A União vê a programação como uma ferramenta de desen-
volvimento pessoal, e não apenas profissional, de várias ma-
neiras. Segundo os organizadores do CodeWeek, a definição 
de programação e os seus benefícios poderiam ser defini-
dos de forma ampla, como segue:

A programação também ajuda a desenvolver competências 
como o pensamento computacional, a resolução de proble-
mas, a criatividade e o trabalho em equipa: competências que 
são realmente boas para todas as esferas da vida.  

https://education.ec.europa.eu/news/take-part-in-the-2021-digital-education-hackathon-digital-education-for-a-sustainable-world
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O Portal da EscolaEducação 

Esta plataforma online é destinada a professores, líderes 
educacionais, pesquisadores, formadores de professores, 
formuladores de políticas e outros profissionais que traba-
lham na área da educação, desde o Jardim de Infância até a 
Educação e Formação Profissional. 
Está atualmente disponível em 29 idiomas e permite:

 Mantenha-se atualizado com as últimas notícias edu-
cacionais, incluindo artigos de opinião de especialistas, notí-
cias, publicações atualizadas ou exemplos práticos, através 
do conteúdo semanal.

 Encontre recursos educativos como materiais educa-
tivos criados em projetos E+, cursos de formação, o School 
Toolkit ou a autoavaliação de professores, para melhorar o 
desenvolvimento das suas próprias metodologias e ativida-
des educativas.

 ‣ Desenvolvimento profissional individual, graças à 
Academia de Professores, que oferece cursos gratuitos de-
senvolvidos por especialistas, tais como webinars ou mate-
riais educativos.

 Saiba mais sobre o financiamento disponível, através 
do programa Erasmus+, incluindo um catálogo de cursos, 
um diretório de oportunidades disponíveis e um motor de 
busca de potenciais parcerias estratégicas, para preparar 
candidaturas E+.

SELFIE 

A iniciativa SELFIE (Self-reflection on Effective Learning by 
Fostering the use of Innovative Educational technologies) é 
uma ferramenta gratuita desenvolvida pela UE, para apoiar 
professores e escolas na integração de tecnologias na edu-
cação, aprendizagem e avaliação.
Este projeto foi criado pela União Europeia e baseia-se na in-
vestigação e no quadro da promoção da aprendizagem nas 
organizações educativas, na era digital.

A SELFIE fornece feedback anónimo de alunos, professores 
e da comunidade em geral, sobre como as tecnologias são 
utilizadas nas suas escolas, através de pequenas pesquisas. 
Em seguida, é gerado um relatório sobre os pontos fortes e 
fracos do uso da tecnologia.
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Esta ferramenta está disponível para o ensino primário, se-
cundário e profissional, no quadro da UE, e está traduzida 
em cerca de 30 línguas da UE.

Conectividade4Escolas
Em breve, e no âmbito do Plano de Ação para a Educação 
Digital 2021-2027, será lançada a medida Connectivity4S-
chools para apoiar todos os países e regiões da União, 
garantindo o acesso à banda larga, boa conetividade e 
infraestruturas tecnológicas de qualidade.

Além dessas iniciativas, há outras, já mencionadas acima 
(clique aqui para saber mais sobre elas):

 E+ App.
 Paperless Erasmus+ Network.
 MyAcademicID.
 European Student Card.

https://erasmusapp.eu/
https://erasmuswithoutpaper.eu/news/yes-erasmus-without-paper-era
https://myacademic-id.eu/
https://europeanstudentcard.eu/
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