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Olá, colegas! 

Somos duas professoras de língua inglesa
inquietas e curiosas. Gostamos do novo e do
diferente. Sempre acreditamos que a prática
colaborativa nos fortalece como educadores e
seres humanos. Assim, gostaríamos de
compartilhar com vocês este breve eBook de dicas
de websites e aplicativos para atividades que
envolvam o uso das tecnologias digitais.



WEBSITES
Produção de atividades

Google Jamboard

Edpuzzle

Flipgrid

Socrative

Wordwall

       

Ferramenta Google que permite cr iar atividades
interativas. Também funciona como um quadro
branco ou lousa digital.

      

Website para criar atividades com vídeos que já
estão na internet (Youtube, KhanAcademy,
TedTalks, por exemplo).  Há a possibil idade de
criação de turmas e envio de atividades para os
alunos direto do site. Alunos precisam ter o código
da atividade ou criar um login no site.

Website e aplicativo para trabalho com vídeos e
gravações.

Permite aplicar questionários de forma dinâmica e
interativa. Fornece gráficos de desempenho
individual e grupal ao professor.

Website para criação de atividades interativas
como quizzes, word games, games in general. O
site aceita até 5 montagens de atividades na
versão free. 1

https://wordwall.net/
www.socrative.com
www.flipgrid.com
www.edpuzzle.com
https://jamboard.google.com/


WEBSITES
Produção de atividades

Quizlet

Kahoot

Classmaker

Coggle

Miro

Quizizz

       

O Quizlet  cr ia ferramentas de aprendizagem
simples, como cards, l istas de conceitos, jogos,
etc.

Criação de quizzes interativos. Fácil  de util izar na
interface do celular.

Criação de quizzes, avaliações e testes online.

Produção de mapas mentais e fluxogramas
colaborativos.

Quadro branco colaborativo. Usando a conta
google institucional no login você poderá usufruir
de mais funcionalidades do site.

Criação de quizzes interativos. Fácil  de util izar na
interface do celular.         
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https://quizizz.com/
www.miro.com
https://coggle.it/
www.classmaker.com
www.kahoot.com
www.quizlet.com


WEBSITES
Produção de atividades

Slido

Mindmeister

Padlet

Mentimeter

Bubbl

      

Website que permite a criação de mapas mentais
interativos e atividade de votação durante
encontros online. A versão free inclui,  no plano
educacional: crowdsource questions, 3 polls per
event ands brainstorm ideas.

O MindMeister é uma ferramenta online de
mapeamento mental que permite que você
capture, desenvolva e compartilhe suas ideias
visualmente.

O  Padlet  é uma ferramenta online que permite a
criação de um mural ou quadro virtual dinâmico e
interativo para registrar, guardar e partilhar
conteúdos multimídia.

O Mentimeter é uma plataforma de apresentações
interativas e cr iação de enquetes, nuvem de
palavras ou coleta de perguntas.

Uma forma dinâmica e interativa para a criação de
mapas mentais.
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https://bubbl.us/
https://www.mentimeter.com/
https://padlet.com/
https://mindmeister.com/
https://www.sli.do/


Flippity

Plickers

PlayPosit

Scratch

Storyboard That

         

Criação de jogos e planilhas usando planilhas e
envio de l inks.

Permite a criação quizzes rápidos, os quais os
alunos respondem através de cards que são
escaneados e fornecem gráficos de desempenho em
tempo real.

Criador de quizzes com vídeos do Youtube.

Permite a criação de histórias, animações e jogos
de forma colaborativa, util izando l inguagem
básica de programação.

Possibil ita a criação de narrativas digitais,
incentivando a criatividade, pensamento crít ico, a
comunicação e a colaboração. 

WEBSITES
Produção de atividades
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www.storyboardthat.com
https://scratch.mit.edu/
https://go.playposit.com/
https://get.plickers.com/
https://www.flippity.net/


SurveyMonkey

Wheel Decide

Picker Wheel

Wheel of Names

      

Ferramenta de questionários/pesquisa online.

Ferramenta de questionário e perguntas de
múltipla escolha.

Ferramenta de questionário e perguntas de
múltipla escolha.

Ferramenta de questionário e perguntas de
múltipla escolha. Há a possibil idade de inserir
imagens.

WEBSITES
Survey
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https://wheelofnames.com/pt/
https://pickerwheel.com/
https://wheeldecide.com/
www.surveymonkey.com


Bookcreator

Canva

Easel.ly

Infogram

      

Website para criação de eBooks.

O canva é muito funcional. Você pode usá-lo para
criar sl ides, materiais de aula, eBooks, postagens
de redes sociais,  enfim, tudo o que a sua
imaginação quiser! Lembre-se de logar com a sua
conta institucional para ter mais recursos!

Website para criação de infográficos.

Website para a criação de infográficos.

         

EBOOKS
Produção de atividades
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https://infogram.com/pt/
https://www.easel.ly/
www.canva.com
www.bookcreator.com


Genial.ly

Slidesgo

Giphy

Powtoon

Nearpod

      

Criaçao de sl ides interativos e games.

          

Website com templates já prontos que podem ser
baixados tanto no Google Apresentações quanto
no formato de pptx.

Website com gifs para baixar e inserir em sl ides e
apresentações.

Website que permite a criação de vídeos e
apresentações animadas.

Permite a criação de apresentações interativas,
apresentando diversas funcionalidades.

APRESENTAÇÕES
Slides interativos
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https://nearpod.com/
www.powtoon.com
https://giphy.com/
https://slidesgo.com/
https://www.genial.ly/


Kami 

CamScanner

Website e também uma extensão para o Google
Chrome, que pode ser usada em Google Docs.

Aplicatvo de celular para fazer anotações em
aqruivos pdf.

FERRAMENTAS PARA FAZER
ANOTAÇÕES EM ARQUIVOS

PDF
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https://www.camscanner.com/
https://chrome.google.com/webstore/detail/kami-pdf-and-document-ann/iljojpiodmlhoehoecppliohmplbgeij


Freepik

Flaticon

Vecteezy

Feather Icons

Blush Design

Freellustrations

Figma

Open Doodles

Illlustrations

Free Vectors

Unsplash

Pixabay

StockSnapp

BANCOS DE IMAGENS LIVRES DE
DIREITOS AUTORAIS

Alguns dos sites listados possuem tanto imagens
livres quanto pagas ou com direitos parciais, então é

importante verificar antes de utilizar.

Creative Coomons

Flickr

Burst

Depositphotos

Freerangestoc

Public Domain Pictures

Pexels

Free Images

Pixnio

Open Clipart
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https://openclipart.org/
https://pixnio.com/pt/
https://www.freeimages.com/pt
https://www.pexels.com/pt-br/
https://www.publicdomainpictures.net/en/
https://freerangestock.com/
https://br.depositphotos.com/
https://www.shopify.com.br/burst
https://www.flickr.com/
https://br.creativecommons.org/
https://stocksnap.io/
https://pixabay.com/pt/
https://unsplash.com/
https://www.freevectors.net/
https://illlustrations.co/
https://www.opendoodles.com/
https://www.figma.com/templates/
https://freellustrations.com/
https://blush.design/collections
https://feathericons.com/
https://www.vecteezy.com/
https://www.flaticon.com/
https://br.freepik.com/


Anchor: plataforma gratuita para criação de
podcast.

PodFX:  plataforma que permite a criação de
Podcasts com tecnologias que permitem o
encontro de usuários distribuídos ao redor do
globo dentro de uma única sala de bate-papo.

Audacity: editor de áudio free e open-source e
também software de gravação de áudio.

VoiceSpice: software de gravação de áudio livre e
também permite compartilhamento de
mensagens pelo seu site. 

Vocaroo: site para gravação de áudio e
compartilhamento de mensagens.

FERRAMENTAS PARA GRAVAR
E/OU EDITAR ÁUDIOS
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www.vocaroo.com
www.voicespice.com
https://www.audacityteam.org/download/
https://app.podfx.studio/studio
www.anchor.fm


Youtube Audio Library: O  YouTube  tem
uma  biblioteca de áudio  com músicas
disponíveis para baixar e usar como trilha
sonora de vídeos.

Bensound: músicas livres de royalties.

BBC Sound Effects: efeitos sonoros livres.

WEBSITES COM TRILHAS
SONORAS LIVRES

11

http://bbcsfx.acropolis.org.uk/
https://www.bensound.com/
https://studio.youtube.com/channel/UCK5GshUGVChq8-JJRWQCWug/music?utm_campaign=upgrade&utm_medium=redirect&utm_source=%2Faudiolibrary%2Fmusic


Loom for Chrome: extensão do Google Chrome
para gravar você falando, a tela do
computador ou os dois juntos. Você tem a
opção de edição básica do vídeo após a
gravação.

ScreenCastify: extensão do Google Chrome
para gravar a tela do computador. Você tem a
opção de edição básica do vídeo após a
gravação.

FERRAMENTAS PARA GRAVAR
VIDEOAULAS
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https://chrome.google.com/webstore/detail/screencastify-screen-vide/mmeijimgabbpbgpdklnllpncmdofkcpn
https://chrome.google.com/webstore/detail/loom-for-chrome/liecbddmkiiihnedobmlmillhodjkdmb


Professora apaixonada pelo uso de jogos e novas tecnologias em sala de
aula. Acredita que é possível aliar aprendizado e diversão de
forma  criativa, dinâmica e interativa, especialmente através de jogos
(analógicos ou digitais). Possui graduação em Letras: Português Inglês e
Respectivas Literaturas pela URI-Campus de Erechim (2009), Mestrado em
Letras/Inglês e Literatura Correspondente  pela UFSC (2012) e Doutorado
em Estudos da Linguagem pela UFSC (2017). Atua omo  professora de EBTT
no IFRS–Campus Sertão desde 2013.  Também coordena o projeto de
ensino Sertão Bilíngue. Possui experiência no ensino de Inglês como
Língua Estrangeira para crianças, adolescentes e  adultos e como tutora de
ensino a distância, além de já ter trabalhado com tradução
e  interpretação dos pares linguísticos Português/Inglês.

http://lattes.cnpq.br/4697441180558895

Sobre as autoras...

Maísa   Helena   Brum

Professora de Língua Inglesa e Língua Portuguesa, adora produzir
atividades dinâmicas em suas aulas e acredita em um ensino de línguas
crítico e socialmente situado. É formada em Letras pela Universidade
Federal de Santa Maria (UFSM). Mestre (2015) e Doutora (2019) em Estudos
Linguísticos também pela UFSM Já atuou como professora substituta do
Departamento de Letras Estrangeiras Modernas da UFSM e como
professora bolsista do Programa Idiomas sem Fronteiras (IsF). Atua
omo  professora EBTT no IFRS–Campus Sertão desde 2017. Seus interesses
de pesquisa envolvem temas relacionados à Pesquisa Colaborativa,
Formação de Professores, Multiletramentos e Ensino de Língua Inglesa.

http://lattes.cnpq.br/3653296637026347

Deise   Caldart   Roscioli
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http://lattes.cnpq.br/4697441180558895
http://lattes.cnpq.br/3653296637026347

