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 Guião do Socrative  

 
O Socrative é uma aplicação simples de elaboração de questionários (preparação de testes, quizzes, etc.) que pode 

ser usada em sala de aula para receber feedback em tempo real da aprendizagem do aluno. Através de um sistema de 
perguntas e respostas o professor pode recolher, em tempo real, as respostas dos alunos, percebendo melhor a sua 
compreensão relativamente aos temas em estudo na aula.  

É uma ferramenta de apoio à aprendizagem independente ao permitir que o aluno possa responder aos testes e 
quizzes seguindo o seu próprio ritmo de trabalho, progredindo de uma questão para a seguinte, com informação sobre a 
correção ou não das suas respostas.  

Pode proporcionar uma maior interatividade na sala de aula ao motivar os alunos para as “corridas” de resposta 
entre os alunos ou grupos de alunos através dos seus dispositivos móveis (smartphone ou tablet).  

Os testes e quizzes podem ficar temporariamente disponíveis proporcionando a sua realização a partir de casa.  
 

1. Socrative: http://www.socrative.com/  
Para começar o professor tem de criar conta ou entrar com a sua conta do Google. 

 
 

 

 

 
2. Diferentes Menus do Socrative Teacher  

 

 

 

 

 

 

 

 

Criar a conta para 
professores. Pode 
aceder com a conta 
Google (gmail). 

Entrada para 
os alunos 

Acesso ao blogue com 
recursos/quizzes socrative 

Entrada para os 
professores 

Lançar um desafio: 
questionário, jogo nave 
espacial, levantamento 
final ou votações. 

Para gerir os quizzes: criar, editar, 
importar, copiar, partilhar link, baixar em 
pdf ou apagar os quizzes efetuados 

Onde mudar o nome 
da sala, clicando no 
lápis. Tem que gravar 
no fim. 

Acesso direto aos 
relatórios dos testes 
realizados 

Código da sala 

Ativo quando 
está a decorrer 
um teste/quizz 

Deverá ser indicado aos 
alunos para que possam 
entrar na sala e façam o 
quizz lançado pelo professor 
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3. Menu Lançamento 

 

 
 
 

4. Menu quizzes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iniciar o 
lançamento 
de um quizz 

Iniciar o lançamento 
de uma corrida e ver 
quem chega primeiro. 

Iniciar o lançamento 
de duas questões 
pré-definidas e uma a 
definir no momento 
pelo professor 

Questões pré-definidas: 

 Quão bem você 
entende o material de 
hoje? 

 O que você aprendeu 
na aula de hoje? 

 

Fazer uma pergunta 
rápida e depois fazer 
a votação 

Criar um quizz ou importar 
um a partir do n.º SOC 

Copiar um 
quizz já feito 

Baixar um 
quizz já feito 

Partilhar um 
quizz já feito 

Código da sala 

Selecionar e 
apagar quizz 
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5. Menu relatórios 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Selecionar quizz 
para obter relatório 

Arquivar o 
relatório do quizz 

Apagar o relatório 
do quizz  

Tipo de lançamento 
do quizz  

Código da sala 

Código da sala 
Clicando no relatório 
abre a janela 
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Excel da turma 
inteira está 
ativo 

PDF individual 
de aluno(s) está 
inativo (pode 
ser ativado) 

PDF de 
questão 
específica está 
inativo pode ser 
ativado) 
 

Enviar o 
relatório por 
email 

Baixar o 
relatório 
para o pc 

Enviar o relatório 
para a drive 
(nuvem) 

Código da sala 

Aluno 1 

Aluno 2

Aluno 3

Aluno 4 

Aluno 5 
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Socrative Student  
 
 
 
 

 

Perfil, socorro 
(ajuda) e sair 

Número de alunos 
dentro da sala 

Muda o idioma de 
descrição dos 
menus 

O aluno tem de colocar 
o nome/código da sala 
do professor 

A partir do momento que o professor faz o 
lançamento do quizz, o aluno tem de colocar o seu 
nome e apelido para que depois seja identificado nos 
relatórios e grelhas de avaliação, 

Código da sala 
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DA CLOUD ÀS APPS – AS DINÂMICAS ATIVAS DE MOTIVAÇÃO E INCLUSÃO NA SALA DE AULA 

TUTORIAL QUIZIZZ 

 

É uma ferramenta simples de elaboração de questionários que podem ser usados para fazer avaliação na forma 

de escolha múltipla ou verdadeiro/ falso, mas que também pode ser usada para receber feedback das aprendizagens 

dos alunos, em tempo real, em sala de aula ou como trabalho de casa. 

É uma plataforma em que os alunos utilizam o seu dispositivo móvel para aceder às perguntas e para as 

responder, sendo de imediato informado se acertou ou não nas respostas. 

Para começar a usar o Quizizz basta haver na sala de aula: 

• uﾏ coﾏputador e dispositivos ﾏóveis coﾏ ligação à iﾐterﾐet; 

• um projetor; 

• uma conta no Quizizz criada pelo professor. 

 

1. CRIAR UMA CONTA NO QUIZIZZ:  

A conta é necessária para ter acesso a qualquer  

funcionalidade do sistema nomeadamente criar um novo Quiz 

ou  utilizar os  さPublics Quizzesざ   existentes on-line.  

 

• áceder eﾏ https://quizizz.com/;  clicar em Sign Up! 

• Criar uﾏa coﾐta:  Inscreva-se no Google  ou inscreva-se com e-mail 

 

https://quizizz.com/
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 Preencher os campos solicitados e clicar em GO: 

 

 

 
 
Depois do registo pode começar a criar os seus próprios quizzes ou procurar quizzes já criados (seta laranja) 
 

2. EXPLORAR  O  PAINEL:  

No campo Search pode escolher-se um Quiz público/ Popular Quizizzes por disciplina,  por tema de uma 

disciplina ou ainda procurar usando uma palavra chave.  Escolhido o assunto, pode fazer-se a seleção  

escolhendo os mais recentes, os mais jogados ou os mais  relevantes (seta rosa). Fazer Play (seta amarela) 

para jogar o selecionado, tal como está feito, ou Duplicate (seta verde) para o incluir nas nossas coleções  

 ( com ou sem alterações). Também se pode escolher por nível escolar (seta azul) 
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3. CRIAR UM TESTE:   

Na barra à esquerda selecionar Create a Quiz. 

 

Surge um painel para identificar os elementos 

relativos ao questionário: Nome , o idioma em 

que será formulado e se será público ou privado.  

Pode ainda adicionar-se uma imagem sugestiva 

do conteúdo (por exemplo, escolhida do arquivo de 

imagens do computador).  

Quando preenchido clicar em Done 

 

Começar o questionário: escrever a pergunta ( seta vermelha) e as respostas ( seta amarela). Selecionar a 

resposta correta que será identificada com a cor verde e o tempo máximo para a sua resolução ( seta 

cinzenta). Pode adicionar-se uma imagem (seta verde)  escolhida do computador ou com o URL. Á medida 

que vai sendo construída a pergunta vai surgindo  do lado direito do ecrã o aspeto que ela terá  ao ser 

apresentada aos alunos ( seta  laranja ). Acabada uma questão clicar em  +New Question (seta azul) . 

Acabado o questionário clicar em Finish (seta lilás); 

 

Nota: O preenchimento das opções 3 e 4 não se faz quando as questões são de verdadeiro ou falso. 
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  Preencher as indicações finais sobre o nível a que se destina, a 

disciplina e o tópico. Clicar em Finish and Create Quiz. 

O Quiz está pronto a ser jogado, basta clicar em Play. 

Para jogar podemos recorrer aos Quizzes que já criamos ou 

escolher um Quiz público. 

 

Escolhido o Quiz ainda é possível selecionar a sua aplicação em 

aula ou como TPC. 

Para fazer em aula escolher PLAY LIVE 

 

 

Selecionar se: 

- as questões vão aparecer de forma 

aleatória; 

- as opções são distribuidas de forma 

aleatória; 

- se se mostram as respostas certas no final 

de cada questão respondida;  

- se o aluno vê a sua prova após a ter 

concluído; 

 - se durante o Quiz se mostra o quadro do 

tempo e a quantidade de respostas já 

respondidas pela turma; 

 - se existe música e memes durante o 

Quiz. 

 Pode também selecionar  as imagens que 

acompanham as respostas.  

No fim clicar em PROCEED 
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É projetado  na tela/quadro  o ecrã com o código do jogo e as instruções para o aluno  

 
 

 

 

Quando todos os alunos estão registados clicar em START 
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O aluno é informado do seu desempenho no Quiz- sabe  as respostas que acertou e que errou 

 

O professor pode mostrar aos alunos os resultados globais da turma, o desempenho por pergunta, o tempo médio e 

outros aspetos com interesse, nomeadamente fazer a correção das questões que não foram bem respondidas por 

todos. 

 

 O professor fica com várias grelhas de tratamento dos resultados, automaticamente guardadas na sua conta. 

    Pode ainda dar informação dos resultados aos Enc. Ed. 
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Porquê QUIZIZZ: 

Cada aluno responde ao seu ritmo 

Feedback em tempo real 

Cada aluno usa o seu próprio dispositivo-BYOD (Bring Your Own 

Device ) 
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DA CLOUD ÀS APPS – AS DINÂMICAS ATIVAS DE MOTIVAÇÃO E INCLUSÃO NA SALA DE AULA 

 

 

 

 

 

 

 

É um sistema que permite criar apresentações, vídeos, animações, entre outros. Usado por 

grandes marcas como Coca-Cola e Starbucks. 

É uma ferramenta simples que pode ser utilizada para vários fins, nomeadamente para fins 

educativos e profissionais (suportes para apresentações/trabalhos; suporte de aula; resumos 

animados; vídeos educativos; etc).  

Para começar a usar o Powtoon basta: 

• Ter uﾏ computador/PC com ligação à internet. 

• Ter uﾏ projetor. 

• Ter uﾏa conta no Powtoon (havendo contas próprias para alunos e professores). 
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1. CRIAR UMA CONTA NO POWTOON: 

• Aceder em https://www.powtoon.com/index/ 

• Criar uﾏa coﾐta: 

Esta conta é necessária para ter acesso a qualquer funcionalidade do sistema nomeadamente 

efetuar um novo Powtoon ou procurar e usar Powtoons já existentes on-line.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Preencher os dados solicitados. 
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2. EXPLORAR O PAINEL: 

• áceder à sua conta (LOGIN). 
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3. INÍCIO DA REALIZAÇÃO DO POWTOON: 

 1º PASSO – Clicar eﾏ さ Costuﾏize a popular teﾏplateざ. 

 

 2º PASSO – Escolher a categoria (clicar na seta preta). 
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 3º PASSO: Escolher o tema que mais gostar. 
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1. Escolher o tipo de fundo 
a utilizar. 

4. Introdução de setas, balões, 

marcas de fundo, etc. 

5. Introdução de 

música de fundo. (Este 

passo é opcional). 

6. Introdução de vídeos dentro da 
própria apresentação. (Este passo é 
opcional). 

 4º PASSO: Começar a criar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Todos os acessórios ケue digaﾏ さproざ só podeﾏ ser usados se forem membros 

premium (conta especial paga).  

 

 5º PASSO: Ajustar o tempo como pretender.  

 

 

 

 

 

 

 

2.Escolher o tipo de letra 
(título, subtítulo, corpo, 
etc.)  

3.Escolher o tipo de 

bonecos/personagens e outros 

acessórios para a 

apresentação/vídeo. (Este passo 

é opcional). 
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 6º PASSO: Salvar a apresentação e exportá-la. 

 

 

 7º PASSO: Guardar (Download), Partilhar (Share) e/ou Descarregar para uma 

plataforma (Upload). 
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 8º PASSO: Se quiser converter em vídeo: 

 

 

9º PASSO - APRESENTAR 
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DA CLOUD ÀS APPS – AS DINÂMICAS ATIVAS DE MOTIVAÇÃO E INCLUSÃO NA SALA DE AULA 

TUTORIAL IMOVIE  

 

 

 

 

 

 

É uma aplicação que nos permite produzir videos/ filmes: 

 Compatível com sistema IOS mas também disponível para sistema Android. O modo de 

funcionamento da aplicação é diferente. 

 É totalmente gratuito sem limite do número de fotos ou vídeos que podem ser incorporados nos 

projetos. 

 Não necessita de conhecimentos prévios de edição/produção de vídeos/filmes. 

 Permite juntar clipes de vídeo e fotografias, adicionar música e efeitos sonoros, gravar uma 

narração e até mesmo aplicar filtros ou um tema para obter um aspeto profissional. 

 É possível partilhar os projetos produzidos. 

 

Importante: O iMovie guarda automaticamente enquanto trabalha num projeto de filme; não é 

necessário estar constantemente a guardar. 

 

Para começar a usar o IMovie basta: 

 

•Ter um computador Mac e/ou dispositivos móveis da Apple com ligação à internet. 

 

A resolução e a taxa de fotogramas do projeto de filme são determinados pelo primeiro clip que 

adiciona ao cronograma.  

O iMovie suporta agora vídeos 4K e uma taxa de fotogramas superior a 30 fotogramas por segundo 

(fps). Se pretender usar resolução 4K no seu projeto, o primeiro clip que adicionar ao cronograma 

tem de ser um clip 4K. Se pretender usar uma velocidade de 60 fps no seu projeto, o primeiro clip 

que adicionar ao cronograma tem de ser um clip de 60 fps.  

 

https://support.apple.com/kb/index?page=link&apdid=movad8d482d5&viewlocale=pt_PT&bookId=iMovie%20Help134392
https://support.apple.com/kb/index?page=link&apdid=mov239ba5ce2&viewlocale=pt_PT&bookId=iMovie%20Help134392
https://support.apple.com/kb/index?page=link&apdid=movb2be80612&viewlocale=pt_PT&bookId=iMovie%20Help134392
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1. Descarregar a aplicação da Apple Store disponível para Mac, iPad e iPhone.  
 
Existem inclusive aplicações que ensinam a trabalhar com iMovie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Não é preciso um Registo. É uma aplicação de utilização direta. 

 
3. Criar um novo Filme  

 
Na opção さProjetosざ, cliケue eﾏ さCriar ﾐovoざ. 

 

 

 

 

 

 

 

Se estiver a editar um projeto, clique no botão para regressar a Projetos no lado esquerdo da barra 
de ferramentas e, em seguida, cliケue eﾏ さCriar ﾐovoざ. 

 



  

DA CLOUD ÀS APPS – 8 DE FEVEREIRO 2018 3 

 

Selecionar a opção Filme  

 

 
4. Ambiente de trabalho do IMovie 

O iMovie, tem um ambiente de trabalho muito simples. Esse ambiente de trabalho, está dividido em 
3 locais: Arquivo, Edição e Linha do tempo. Ainda existem menus para a edição do vídeo/filme. 

Na imagem em baixo, é possível visualizar essas três zonas 

 

 

 

 

 

 

Edição
Arquivo

Linha do tempo
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5. Importar Fotografias ou Vídeos para a linha do tempo a partir do arquivo multimédia. 
Arraste para a linha do tempo todas as fotos e/ou vídeos que pretende utilizar no filme 
clicando em + ou simplesmente arrastando. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Pode alterar o fundo, o tipo de transição entre as fotos e adicionar música( ficheiro áudio)  
ao seu filme na barra de ferramentas na parte superior do écran. 

 
7. Quaﾐdo as suas opções estivereﾏ coﾏpletas retroceda para さprojetosざ e ser-lhe-á solicitado 

um nome para o seu filme. Clicando nos pontinhos que surgem junto da duração do filme e 
data em que foi criado, surgem várias opções: reproduzir, partilhar, etc. 
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8. A opção さpartilharàprojetoざ pode ser efetuada através de E-mail, FaceBook, YouTube, entre 
outros ou, até como ficheiro mp4. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

Tutorial 
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Edmodo - O Guia do Professor 
A Aprendizagem em rede na sala de aula 
 
https://www.edmodo.com/teachers  
 
 

1. O que é Edmodo? 

 
Edmodo é uma plataforma social de e-learning que muitas vezes é descrita como um Facebook para 
escolas. É isso e muito mais.  
Edmodo é uma comunidade educativa que permite a organização letiva entre professores, alunos e 
família. 
Edmodo (projetado por educadores) permite uma colaboração baseada em nuvem excecionalmente 
segura. Um professor, escola ou agrupamento facilmente podem gerir um sistema que oferece os 
melhores recursos, eliminando praticamente a ansiedade que associamos aos alunos na Internet. 
 
 

Principais ferramentas e recursos de Edmodo 

 
✓ Os professores e os alunos podem colaborar em um ambiente seguro e fechado. 
✓ Um quadro de mensagens permite uma comunicação segura e aberta que pode ser monitorizada e 

controlada pelo professor. 
✓ É fácil monitorizar a interação dos alunos. 
✓ Os professores podem enviar posts (mensagens), definir trabalhos e avaliações que serão submetidos 

pelos alunos e avaliados automaticamente. 
✓ Os professores e outros elementos da escola podem criar grupos profissionais, comunidades de áreas 

temáticas para ampliar o desenvolvimento profissional. 
✓ Os professores e os alunos podem armazenar e partilhar documentos e ficheiros de vários formatos num 

ambiente baseado em cloud computing (nuvem). 
✓ Os professores podem manter uma biblioteca de conteúdos e materiais com possibilidade de partilha 

com os outros membros. 
✓ Os alunos podem aceder instantaneamente aos seus arquivos 24 horas por dia, através da "Biblioteca" 

baseada na nuvem. 
✓ Folder-sharing permite que os professores partilhem todos os conteúdos, para determinadas unidades de 

estudo, com grupos selecionados ou com todos os alunos. 
✓ Os pais/encarregado de educação podem criar uma conta PAI para se conectar ao grupo/turma do seu 

filho/educando. 
✓ Desenvolvem-se capacidades e convivência na nuvem com segurança hermética. 
✓ A interface é intuitiva e simples - pouca ou nenhuma formação é requerida. 
✓ Edmodo é gratuito - e livre de anúncios. 

 
 
 

https://www.edmodo.com/teachers
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2. Inscrição do professor 

 
1. Clique no link - https://www.edmodo.com/teachers 
2. Clique em "I’m a Teacher" 

 
 
3. Crie uma conta 
Formulário completo de inscrição do professor 
a)Nome de utilizador: Crie um nome de utilizador exclusivo (nota: o nome de utilizador pode já existir, 
pois o Edmodo é uma ferramenta da web mundial. Continue a tentar até criar um que esteja disponível) 
b) Palavra-passe: Crie uma senha exclusiva 
c) Endereço de e-mail: use o endereço de e-mail 
d)Título: Escolha –Prof.ª, Prof., Sr., Sra., Etc. 
e) Primeiro Nome: Digite o primeiro nome 
f) Apelido: insira oapelido 
g)Clique em "Inscrever-se" 

 
Uma vez submetido, nunca deve clicar em 'Eu sou um professor' novamente, no portal Edmodo – faça 
apenas o login. 
 
 
 

Para entrar, sempre, 

depois de se registar, 

pela 1ª vez. 
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3. Edite suas configurações de perfil / atualização de conta 

Depois de ter uma conta Edmodo, pode querer atualizaro perfil e personalizar a sua conta pessoal. 
 
Para editar o perfil: 
1. Clique em "perfil" na parte superior direita da barra Edmodo. 

 
 
2. Podeeditar as suas informações, clicando em "Sobre" – “about” (pode escrever a sua breve biografia). 
3. Pode adicionar as escolas anteriores nas quais trabalhou. 
4. Pode conectar-se com outros membros do Edmodo (permite que o envio de mensagens diretas). 
5. Pode navegar / juntar-se a comunidades e conectar-se com membros do Edmodo em todo o mundo. 
 

4.Para editar as configurações da sua conta 

1. Clique na seta junto da foto, na parte superior direita da tela Edmodo. 
2. Clique em "configurações (settings)". 

 
3. Pode fazer upload de uma foto, ou escolher entre as imagens de  
clipart de Edmodo. 
4. Pode configurar notificações (escolha e-mail ou mensagem de texto).  
Clique no menu suspenso das notificações para escolher entre notificações por e-mail ou texto. As 
notificações de e-mail serão enviadas para o endereço de e-mail associado à sua conta Edmodo. (o que 
leva a que se seja “bombardeado” por emails). 
5. Pode alterar / atualizar informações pessoais (nome de utilizador, senha, etc.) 

6. Privacidade - os professores podem optar por bloquear pedidos de conexão ou apenas tornar seu perfil 
visível na sua rede pessoal, marcando na caixa apropriada em configurações de privacidade (secção 
inferior direita da página Configurações). 
 

 

1

4

3

2

5

1

4 

3 

5 

6 

2 
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5. Barra de Satus 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Criar Um Grupo 

A maioria dos professores criará um "Grupo" para cada classe (turma). Também pode criar grupos 
profissionais. 
 
1. No bloco Grupos na barra lateral esquerda, clique em 'criar'. 
Digite / selecione a informação do grupo - faça com que seja descritivo para incluir o seu nome, assunto… 

 
Opções Avançadas -pode definir os membros do grupo para "só de leitura" e dá a opção para "moderar" todos os postings. Pode 
definir / alterar estas opçõesa qualquer altura em "GroupSettings" 
 
 
2. Quando o Grupo for criado, o sistema gerará um Código de Grupo, que deve ser dado aos alunos.

 
* Pode encontrar o código do seu grupo clicando no link Grupo na barra lateral esquerda (o código do grupo aparecerá no lado direito da página 
do grupo). 
 ** Sugestão:Crie uma mensagem de boas-vindas para o Grupo que inclua a possibilidade  os alunos podem responderem. 
***Sugestão:Estabeleça a expectativa de que o sistema de mensagens será usado de forma séria com frases completas e gramática adequada. 

 
 
 

Visualizam-se todas as 

salas, grupos e 

mensagens para todos 

Permite construir 

e pedir uma 

tarefa 

Permite guardar todos 

os recursos, criar 

pastas, etc 

Visualizam-se as 

avaliações dos 

alunos 

Permite enviar 

mensagens. 

Permite visualizar os 

próximos eventos, as 

mensagens ou alertas 

Permite 

convidar/adicionar 

novos contactos 
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7.Redefinir / bloquear o código do grupo  

 
Depois dos alunos se juntarem ao seu grupo Edmodo, pode bloquear o código do grupo para que nenhum outro 

aluno possa participar. Selecione a seta para baixo ao lado do código do grupo e selecione a 
opção de bloqueio. O seu código de grupo pode ser desbloqueado se necessário (Nota - 
quando desbloquear um código de grupo, ele será reiniciado a partir do código original).  
 
 

 

8. Membros Gerentes/Gestores 

Edmodo permite aos professores a capacidade de gerir membros dos seus grupos e monitorizar a 
participação do grupo. 
1. Clique em ╉Manage╊(gerenciar, em português do Brasil)na secção Membros no lado esquerdo da 

página do seu grupo. 
e 

2. Verá todos os membros que se juntaram ao seu grupo. 
Pode gerir membros individualmente ou em grupo. 

✓ Para selecionar todos os membros, clique em "Todos os 
Membros" (se houver outros professores no grupo, e só 
deseja gerir os alunos, deve clicar em 
"Todos os alunos"). 

✓ Para selecionar um membro, 
individualmente, clique uma vez no guia 
do aluno e, em seguida, aceda às suas 
informações na barra lateral direita. Pode 
alterar as senhas dos membros, ver o 
código-pai do membro, atribuir uma 
medalha ao membro e / ou remover o membro do grupo. 
 
 
3. Pode configurar individualmente ou todos os membros para 
ter diferentes níveis de acesso (somente leitura ou pode 
escrever para postagens - mensagem). 

✓ O status de somente leitura permite que os membros vejam todas os posts e acedam a todo o conteúdo 
do grupo, no entanto, eles não podem contribuir com posts - eles só podem enviar mensagens 
diretamente ao professor do grupo. 

✓ O status do professor permite que os membros contribuam com mensagens e ficheiros, além de 
visualizar e acederao conteúdo dentro do grupo. 
 

 

2 

3 

4 
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9. ManagingParentAccounts/ Controlo Parental 

 
As contasPAI(ManagingParentAccounts) são uma ótima maneira de manter os pais informados das 
atividades da sala de aula, atribuições, notas e eventos escolares. O processo de registo para pais é 
semelhante ao registo do estudante, com uma medida de segurança adicional - cada pai precisa de seu 
próprio código original para se registar. Isto é para garantir que os pais possam ver as atividades 
escolares de seus filhos/educandos. 
códigos PAI 
Na conta do estudante 
1. O aluno entrará na sua conta Edmodo. 
2. O código pai será localizado no painel direito,abaixo da seção de notificações. 

10.Configurações de grupo / さGヴoup Settingざ 

 

O Edmodo permite aos professores controlar as 
configurações de grupo a qualquer momento. 
 
1. Clique em "Configurações de grupo" no lado direito da 
página do seu grupo. 
 
2. O professor receberá uma janela pop-up que permite:  

✓ Alterar o Nome do Grupo 
✓ Definir todos os membros do grupo como"read-only" 

(apenas leitura) - os novos membros não poderão efetuar 
publicações no grupo, eles só podem enviar mensagens 
diretamente ao professor do grupo. 

✓ Moderar todas as questões e respostas - A seleção desta opção exige que o administrador do grupo 
aprove todas as questões e respostas feitas pelos membros do grupo antes de serem publicadas no fluxo 
de grupo. 

✓ Editar o Grau / Classe 
✓ Editar a Área de Assunto 
✓ Arquivar / Excluir Grupo- No final do ano letivo, semestre ou aula, pode querer arquivar os seus grupos. 

Desta forma o grupo fica inativo, mas ainda permite que se visualize todas as comunicações desse 
mesmo grupo.  
(Nota: se quiser reutilizar o nome de um grupo, certifique-se de renomear o grupo existente antes de 
arquivá-lo).  
 
Também tem a opção de excluir o grupo,assim eliminará permanentemente o grupo e todos os seus 
conteúdos da Plataforma Edmodo. 
 
 

10. Postings (Postagem/Mensagem) 

 
Os professores podem escolher publicar uma nota, um alerta, atribuição, questionário ou pesquisa, 
clicando no link correspondente na secção de “posting”. Para notas e atribuições, pode anexar arquivos e 
links do seu computador ou da biblioteca Edmodo. Todos os arquivos ou links que colocará serão 
automaticamente adicionados à sua biblioteca, por isso certifique-se de fornecer uma boa descrição. 
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Para colocar conteúdos: 
1. Escolha o tipo de publicação que deseja publicar (a configuração de publicação padrão é "Post"). 
2. Escreva os seus conteúdos na caixa de publicação e anexe o(s) arquivo(s) / website(s), se desejar. 
3. Digite o nome de um aluno, professor ou grupo(s) na caixa "Send to"“enviar”. (Edmodo fornecerá auto-
sugestões à medida que você começar a digitar com base nos grupos aos quais pertence). 
 

 
Multi-GroupPosting 
 
O Edmodo permite que se publique vários grupos ao mesmo tempo. Por favor, note que, quando envia uma 
mensagem para vários grupos de uma só vez, todos os grupos copiados podem ver as respostas à sua questão 
(membros de um grupo verão comentários colocados por membros de outros grupos). Para manter os comentários 
do grupo separados, envie mensagens individualmente para cada grupo. 
 

11.Responder às Questões 

 
Para responder a uma questão, selecione o link"responder". 
Uma caixa de texto será visualizada onde se pode digitar a resposta e, em seguida, selecione o botão de 
resposta quando estiver pronto para publicá-la. A mensagem de resposta aparecerá abaixo da publicação 
original. 

 
12. Enviar mensagens para pais 

 
Os professores podem enviar mensagens aos pais, digitando as notas na caixa “post - mensagem” e na 
caixa "Send to”, digite os nomes dos pais ou digite o nome do grupo e selecione a opção Parents nas 
sugestões de preenchimento automático. 
Esta última opção permitirá aos professores enviar mensagens diretas a todos os pais de um grupo 
específico ao mesmo tempo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

2 

3 
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13. Criar umさケuizざ 

 
Crie, atribua e avalie as avaliações usando suas próprias perguntas. Para criar um novo questionário: 
 
1. Selecione o ícone "quiz" da trira do mensagem. Verá a opção de "criar um questionário" ou "carregar 
um quiz criado anteriormente". Selecione a opção "Criar um questionário". 
 
2. Digite informações sobre o questionário: 

✓ Quiz Título: Nomeie seu questionário preenchendo o campo do título no topo 
✓ Limite horário: Defina um limite de tempo para que os alunos completem o questionário 
✓ Descrição: Forneça uma descrição do questionário, preenchendo o campo "Sobre este questionário" no 

painel direito 
✓ Resultados: selecione se deseja que os alunos vejam seus resultados imediatamente ou não (no painel 

direito) 
3. Quando estiver pronto para criar as perguntas, selecione o tipo de pergunta na lista suspensa. Aqui 
você pode escolher entre várias opções, escolha múltipla, verdadeiro / falso, resposta curta ou 
preencher o espaço em branco ou fazer correspondências. Você também pode selecionar o botão 
"carregar" no painel esquerdo para carregar uma pergunta criada anteriormente do seu banco de 
perguntas. 
4. Uma vez que o tipo de pergunta é selecionado, você também tem a opção de colocar a questão em 
questão. Isso significa que você pode atribuir mais pontos para questões específicas. 
5. Selecione o botão "+ Adicionar Primeira Pergunta" e digite sua pergunta no campo "Question". Abaixo, 
você verá a opção de anexar links ou ficheiros à questão. 
6. Uma vez concluída a questão, pode adicionar respostas. Complete as opções de resposta e marque a 
correta selecionando o link "Definir como resposta correta". 
7. Para adicionar uma nova pergunta, selecione o botão "+ Adicionar" no painel esquerdo. Você pode 
voltar e editar perguntas, selecionando o número da pergunta no painel esquerdo. 
8. Para remover uma pergunta, selecione o número da pergunta no painel esquerdo e clique no botão 
"Remover Pergunta" no canto superior direito. 
9. Quando você terminar, você pode visualizar o quiz (e vê-lo apenas como um aluno verá) selecionando o 
link "previewquiz" sob o botão AssignQuiz. Se o questionário estiver pronto para ser publicado, selecione o 
botão "AssignQuiz" no canto superior direito da página. 
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10. Você será levado de volta para a página do grupo, onde você pode especificar a data de vencimento e 
escolher seus destinatários. Selecione enviar para postar o questionário. 
 
Carregar Quiz Criado Anterior  
Uma vez que já criou um questionário, ele será armazenado em Edmodo e você pode reutilizá-lo a 
qualquer momento até selecionando o link "Carregar um Quiz previamente criado", localizado ao lado do 
botão "Criar um Quiz". Uma lista de questionários que você criou no passado aparecerá. Escolha o 
apropriado e ele será carregado automaticamente. Você terá a opção de editar o questionário (editar ou 
adicionar novas perguntas) e selecionar uma nova data de vencimento. 
 
 

14. Publicação de enquetes (sondagens/votações) / PostingPolls 

 
É um sistema simples e anónimo que permite saber as opiniões dos alunos nos seus grupos de Edmodo. 

 
Comentários anónimos dos seus alunos. 
1. Selecione o ícone "Poll" “Enquete” das 
opções de postagem. 
2. Digite sua pergunta e pelo menos 2 
respostas. Se você precisar de mais respostas, 
basta clicar no botão "adicionar respostas". 
3. Lista o (s) grupo (s) ao qual deseja enviar a 
enquete e clique em "Enviar". 
4. Os membros do grupo verão a enquete na 
página do grupo e têm a opção de votar nas 
diferentes opções. Cada aluno só pode votar 
uma vez e não pode retrair seu voto. 
5. Você verá os resultados da pesquisa 
diretamente na postagem. Você não pode ver 
quais membros votaram para qual resposta - 
você só verá os resultados totais da votação. 
Clique em "Atualizar" para atualizar.  
 
 

2. Você pode visualizar suas postagens ordenadas por tags visitando sua página inicial Edmodo. Sua lista 
de tags estará localizada na parte inferior direita da sua página. Selecione qualquer tag para chamar as 
postagens associadas a essa tag. 
 

15. Calendário 

Partilhe eventos, anúncios, atribuições e lembretes com seus grupos ou membros individuais com o 
calendário Edmodo. Para visualizar seu calendário, selecione o link "Calendário" da barra de navegação 
superior em sua conta Edmodo. 
Criar um evento  
Para criar um evento, selecione uma data do calendário. Uma caixa pop-up aparecerá onde você pode 
adicionar uma descrição do evento, alterar a data (ou adicionar um intervalo de datas) e selecionar a 
quem deseja enviá-lo. Você pode enviar eventos para você, um indivíduo ou qualquer um de seus grupos. 
Ao enviar o evento para eles, o destinatário poderá visualizar o evento em seu calendário. 
Remover um Evento  
Para remover / excluir um evento que você criou, clique no evento e selecione o link de exclusão dentro da 
publicação do evento. (Nota: Você não pode editar os eventos do calendário depois de terem sido criados. 
Você precisaria excluir o evento e depois recriá-lo. 
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Filtrar Calendário por Grupos Para filtrar os eventos do seu calendário por grupo, selecione o nome do 
grupo apropriado no painel esquerdo da sua página do Calendário. Se sua escola ou distrito tiver um 
subdomínio, você também pode filtrar seu calendário para ver eventos da escola ou de todo o distrito. 
 
 
 

16. Biblioteca 

 
A Biblioteca Edmodo permite aos professores armazenar e gerir arquivos e linksnuma ampla gama de 
formatos de arquivos, com a capacidade de aceder aesses arquivos em qualquer lugar e partilhá-los com 
os membros do grupo. Para aceder à sua Biblioteca, selecione o link "Biblioteca" na barra de 
navegação superior em sua Conta Edmodo. 
 
Adicionar conteúdo: Pode adicionar qualquer tipo de arquivo (foto, vídeo, documento, etc.), em qualquer 
formato ou adicionar links da web à sua biblioteca. Sua biblioteca tem espaço de armazenamento 
ilimitado, no entanto, cada peça de conteúdo adicionado deve estar abaixo de 100 MB. 
 

Aceder biblioteca 

Pastas Predefinidas 

Pasta criada 
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1. Selecione o botão "NOVO" no canto superior esquerdo. 
 
2. Selecione a guia "arquivos" para adicionar um arquivo do seu computador. Clique em "Carregar" para 
navegar pelo seu arquivo. 
3. Selecione a guia "link" para adicionar uma página da web à sua biblioteca. 
Criar pastas Para ajudar a se manter organizado, você pode colocar o conteúdo da biblioteca em pastas. 
Para criar uma pasta: 
1. Selecione o ícone da pasta "Novo" no painel esquerdo da sua Biblioteca (ao lado das "Pastas" 
rótulo). 
 
2. Uma janela pop-up aparecerá onde você pode nomear sua pasta e selecionar quais grupos (se houver) 
com quem deseja partilhar a pasta. 
3. Selecione "Criar" e sua pasta aparecerá no painel esquerdo. 
 
Organizar conteúdo Para adicionar um item de biblioteca a uma pasta específica: A biblioteca Edmodo é armazenamento de arquivos baseado em nuvem - os arquivos podem ser 
carregados e baixados a qualquer momento, de qualquer lugar. Professores e alunos podem usar pastas para organizar o seu sistema de armazenamento de arquivos. 
Os professores podem partilhar suas pastas de biblioteca com grupos ou indivíduos. 
Os professores e os alunos podem salvar links para sites - os professores podem compartilhar conjuntos 
de links com diferentes classes. 
Objetos Embedcomo um Prezi, um vídeo do YouTube e um formulário do Google podem ser partilhados 
no Edmodo. 
Files, links e imagens podem ser anexados a mensagens e em Edmodo. 
Files que são enviados para si,na Edmodo são armazenados automaticamente na sua biblioteca. 
 
 
 
Adaptado de: 
 
 
Teacher Guide, cedido por IFOM, formação Erasmus + ,Socila Media in Classroom, em Bolonha. 
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Tutorial - Um Mundo de Bounds  
 

 
 

 

no seu Smartphone 
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Introdução ao Actionbound    

(Sem Fronteiras, em tradução mais que livre!) 
 

O action bound é uma ferramenta interativa, que funciona nos smartphones e tablets, como 

aplicação (App) de construção e de realização de percursos, através de informação, missões, 

imagens, pistas, coordenadas e questões. 

Podemos utilizar os bound já elaborados por outros. 

Ou Podemos construir o nosso bound. 

O Actionbound funciona como um jogo. Por isso podemos ganhar ou perder. Ao longo do 

percurso, são propostas tarefas que se forem realizadas com sucesso irão fazer o jogador 

ganhar pontos. 

 

 Criar uﾏ さbouﾐdざ ou percurso 
 

Crie uma conta. 

  
Iniciar sessão através do www.actionbound.com ou www.en.actionbound.com    

 

 

 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIGN UP 

(Inscreva-se) 

http://www.actionbound.com/
http://www.en.actionbound.com/
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Permite elaborar vários tipos de atividades ao longo dos percursos e 

pode ser utilizado em vários ambientes. 

 

 

Clicar 

Preencha os dados 

solicitados 
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Logo que faça さsigﾐ iﾐざ (entrar) pode criar a sua bound, isto é, pode 

iniciar o seu percurso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clique para criar 

um novo percurso 

Clique para editar 

um percurso já 

construído por outra 

pessoa 
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Compreender o さinterfaceざ do Bound   

Menu principal 

Botão para 

colocar on-line 

Botão para testar o bound 

Pode-se aceder, 

através de 

endereço web 

 Ou podemos 

aceder por Qr 

code, desta 

forma pode-

se o percurso 

pode ser 

realizado em 

off-line 

Clique no + para 

fazer um novo item 

ao  percurso 

Desta lista escolha o 

item, por onde deseja 

começar, Por 

exemplo, Stage – 

que é uma espécie de 

ponto de partida 
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Stage:    
Nesta fase inicial é onde vai colocar o título do seu percurso e o local de início. 

Pode juntar uma foto, para  identificar melhor o local. NOTA: Pode sempre 

adicioﾐar ﾏais さ“tagesざ para criar secções ﾐo seu percurso  
Information:  
Utilize a Informação para dar um context às etapas do seu percurso ou para dar 

instruções  

 

Quiz:  
Crie questionários (quiz) para desafiar os participantes (jogadores) e para que estes 

possam ganhar pontos. 

 

 

Mission:  
Dê a seus jogadores uma missão para cumprir, poderá ser tirar uma foto, gravar um 

vídeo ou enviar algum texto. 
 

Find Spot:  
Encontrar uma coordenada GPS para ganhar pontos. Os pontos são marcados 

automaticamente usando o GPS quando o jogador atinge a localização GPS. 

Scan Code:  
Gerar um QR code, imprimi-lo e colocá-lo num local para os jogadores para 

encontrarem e digitalizarem. (usar quando o GPS não é uma opção, por exemplo, 

para levar os alunos um edifício). 

 

Survey:  
Crie um inqérito de avaliação do seu bound 

 

 

Tournament:  
Use esta ferramenta para realizer torneios de grupo 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

Modo de jogar 

Um jogador                                          Vários Jogadores 

Visibilidade 

Público                                                   Secreto 

Resultados 

Publicar                                                   Esconder 

Sequência das Etapas 

Fixo                                                            Flexível 
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Construir as etapas do percurso 
Para Construir o percurso. Elaboram-se vários tipos de pistas, para os jogadores seguirem ou 

descobrirem. 

Find Spot: Encontrar uma coordenada GPS, num mapa, seguindo a seta, para ganhar pontos e 

prosseguir para a etapa seguinte. 

 

 
 

 
 

 

Podem-se elaborar quiziz, (questionários) , com várias modalidades de resposta, cronometrar  o 

tempo, e perder pontos , se este for excedido. 

 

 

 

 

Para construir a atividade, temos sempre várias 

opções, por exeﾏplo uﾏa さﾏissioﾐざ – espaço para 

descrever um desafio ou mesmo uma informação 

No caso de uﾏ さspotざ ふpoﾐto de referêﾐciaぶ, podeﾏos 
juntar as coordenadas, pois o programa está ligado ao 

Googlemaps.  

Para ajudar, pode inserir, fotos, filmes, música ou 

ligações a páginas Web.  
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Depois de elaborar a tarefa para cada etapa, pode-se sempre voltar a editar a tarefa, copiar, mudar 

de lugar ou mesmo eliminar. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Questão  

Tipo de resposta  

Estipular tempo 

limite para a 

resposta 

Nas respostas pode-se escolher entre 

Texto 

Resposta múltipla 

Número estimados 

Lista  

editar  copiar  eliminar  Mudar de lugar, para cima 

ou para baixo  
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Utilize Settings para programar a sua 

bound e acrescente informação. 

Acrescente uma imagem e uma 

descrição 

 

Ver e gerir os resultados 

dos participantes. Ver os 

resultados de cada pessoa 

ou equipa e a informação 

sumariada da cada 

participante 
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さPlaying the Boundざ  
Depois de ter construído o seu percurso (bound) , teste-o antes de o colocar on-line. Depois de o 

colocar on-line, pode partilhar o endereço web, ou imprimir um Qr code, para dar aos jogadores 

(participantes)  em modo off-line e só depois eles descobrirem as etapas do percurso. 

No fiﾐal os participaﾐtes podeﾏ avaliar o さBouﾐdざ . 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pode ver as etapas do percurso. 

 

           
 

Como utilizador no final da sua Bound  

1 - Para terminar a bound os dados têm de ser enviados eletronicamente; 

2 - Faça さStart uploadざ espere que o equipamento faça a gravação, depois faça さnextざ 

3 - Clique em さShow resultsざ Ver os resultados. 

4 - Conseguiu. Onde diz さPublish my results at actionbound.comざ passe de さnoざ para さyesざ 

5 - No campo em baixo  escreva o seu email, para que os resultados lhe sejam enviados; 

6 - Dê feedback em relação à bound – classificar e está concluído. 

Copiar/fotografar o QR Code da Bound, para a 

localizar e fazer o percurso em offline. 
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DA CLOUD ÀS APPS – AS DINÂMICAS ATIVAS DE MOTIVAÇÃO E INCLUSÃO NA SALA DE 

AULA 

TUTORIAL ONEDRIVE 

 

 

 

 

 

O OneDrive é um serviço de armazenamento na nuvem da Microsoft que oferece a opção de 

guardar até 5 GB de arquivos grátis na rede. Ou seja, o utilizador pode salvar e ter acesso aos 

seus documentos, fotos, músicas e vídeos a qualquer hora e em qualquer lugar com ligação à 

Internet, dispensando o uso de pendrives e HD externos. Além disso, o serviço está disponível 

para computadores, smartphones e tablets e oferece backup automático de alguns tipos de 

dados de forma prática e segura evitando problemas com falhas técnicas, roubo de 

dispositivos ou perda. 

COMO CRIAR UMA CONTA ONEDRIVE 

Aceder ao endereço https://onedrive.live.com/about/pt-pt/ e increver-se gratuitamente 

criando uma conta Microsoft. 

 

Se já tiver uma conta Microsoft pode introduzir os dados solicitados: o endereço de e-mail e a 

palavra passe. 

Deverá obter informação de que a sua conta OneDrive está criada. 

 

https://onedrive.live.com/about/pt-pt/
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NOTA : Dentro da sua conta OneDrive encontrará um documento pdf disponibilizado pela 

Microsoft sobre Introdução ao OneDrive. 



DA CLOUD ÀS APPS - Tutorial OneDrive  3 

 |  

Se o utilizador já tem um e-mail da Microsoft (Hotmail, Live, Outlook.com e outros), não 

precisa inscrever-se no OneDrive, já que o serviço é adicionado à sua conta automaticamente. 

Sendo assim, há duas formas de aceder ao serviço de armazenamento na nuvem: 

1) Aceda ao Outlook e digite seu login e senha de e-mail do Outlook, Live ou Hotmail.  

2) Se estiver na sua caixa de entrada do e-mail, clique nos quadradinhos ao lado do Correio 

do Outlook e no menu que se abre, clique em "OneDrive". 

 

Num Smartphone ou Tablet pode instalar a aplicação OneDrive e ter acesso directamente a 

todas as suas pastas.  

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

App One Drive 
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COMO CRIAR UMA PASTA 

Assim como no computador, a melhor forma de organizar o seus arquivos na nuvem é a partir 

de pastas. Veja como criar uma: 

Clique no Hotão “Novoざ, loIalizado ﾐa Haヴヴa supeヴioヴ, e esIolha a opção "Pasta". Atribua um 

nome a essa pasta e clique em criar. Ou, simplesmente, clique em qualquer espaço vazio com 

o botão direito e, no menu que se abre, efetue a mesma sequência. 

 

OneDrive apresentará a Nova Pasta junto das já existentes. 
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COMO CARREGAR FICHEIROS PARA DENTRO DE UMA PASTA  

Abra a pasta na qual deseja adicionar um ficheiro e Iliケue ﾐo Hotão “Caヴヴegaヴざ. Selecione o 

local do seu computador ou armazenamento externo onde pretende ir buscar os ficheiros . 

Pode selecionar vários ou inclusive uma pasta completa e clicar em abrir. 

 
 
Uma pequena guia será aberta para exibir o progresso do upload dos seus documentos. 

Aguarde até que o processo esteja concluído. 

COMO ELIMINAR UM FICHEIRO NO ONEDRIVE 

Ao clicar o rato sobre um ficheiro, um visto será exibido no canto superior direto. Clique sobre 

ele para selecioná-lo. Pode fazer isso com quantos ficheiros quiser e depois é só escolher a 

opção eliminar. 
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COMO PARTILHAR UM ARQUIVO OU PASTA 

Outra vantagem do OneDrive é poder partilhar com outra pessoa ficheiros ou pastas. Pode dar 

acesso ao ficheiro ou pasta para que uma ou mais pessoas possam visualizá-los. Nesse acesso 

pode ainda selecionar se a pessoa com quem partilha pode também editar e, se tal permissão 

for efetuada, qualquer alteração será sempre visível por todos os que partilham o ficheiro. 

Pode ainda selecionar, se assim o pretender, a data de expiração da partilha. 

A partilha pode ser efetuada diretamente por e-mail ou através de uma ligação. Se efetuar por 

e-mail clique em e-mail e surgirá uma caixa para escrever os e-mails das pessoas com quem 

pretende partilhar. 

Selecione o arquivo ou pasta que deseja conceder o acesso. Na barra superior, toque em 

“partilhar"; selecioﾐe ou ﾐão “peヴﾏitiヴ ediçãoざ e “enviar e-mail; escreva na caixa seguinte os e-

mails pretendidos na partilha. 

 

 

O OneDrive pode ser descarregado em todos os seus dispositivos e sincronizado em todos logo 

que os dispositivos acedam a rede. Uma opção que merece destaque, no entanto, é a 

possibilidade de fazer cópias automáticas das fotografias tiradas em qualquer um dos 

dispositivos. Para isso, aceda às configurações da apliIação e ative a opção “BaIkup de 
Câmaヴaざ. 
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DA CLOUD ÀS APPS – AS DINÂMICAS ATIVAS DE MOTIVAÇÃO E INCLUSÃO NA SALA DE AULA 

TUTORIAL KAHOOT 

 

 

 

 

 

 

É um sistema de perguntas e respostas em que os alunos utilizam o seu dispositivo móvel para 

responder às perguntas. 

É uma ferramenta simples de elaboração de questionários como a preparação de testes, 

quizzes, etc., mas pode ser também usada para receber feedback em tempo real da 

aprendizagem do aluno em sala de aula. 

Para começar a usar o Kahoot basta: 

• Ter uﾏ coﾏputador e dispositivos ﾏóveis com ligação à internet. 

• Ter uﾏ projetor. 

• Ter uﾏa conta no Kahoot (Só o professor). 
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1. CRIAR UMA CONTA NO KAHOOT: 

• áceder eﾏ https://getkahoot.coﾏ/ 

• Criar uﾏa coﾐta: 

Esta conta é necessária para ter acesso a qualquer funcionalidade do sistema nomeadamente 

efetuar um novo Kahoot ou procurar e usar Kahoots já existentes on-line.  

 

 

• Preeﾐcher os dados solicitados: 
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2. EXPLORAR O PAINEL: 

• áceder à ﾐossa coﾐta (“igﾐ iﾐぶ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Paiﾐel (“ettiﾐgsぶ – local onde vamos ter acesso aos nossos testes, as nossas turmas e aos 

nossos relatórios de avaliação: 
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3. CRIAR UM TESTE: 
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1º Escolher o tipo de teste: 

- Quiz (Teste de escolha múltipla) 

- Discussion (Teste para promover debates 

e conduzir a turma a emitir opiniões) 

- Survey (Teste para efectuar levantamento 

de opiniões, interesses e expectativas) 

- Jumble (Novo teste com diferente ordem 

de questões e respostas) 

 

 

 

 

 

2º Criar um Quiz 

a) Clicar no ponto de? (quiz) 

b) Dar um nome ao quiz e inserir uma imagem para o quiz (opcional) 

c) Escolher as definições de visibilidade, língua e audiência 
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Titulo do Teste – 

por exemplo: 

Formação Apps 

Adicionar uma 

descrição sem a qual o 

teste não avança  
Escolher as definições de visibilidade, língua e audiência 

Ir buscar uma imagem ao 

arquivo do Kahoot ou ao nosso 

arquivo de imagens 
Colocar um vídeo acerca do 

qual é possível colocar 

questões 

Início do Teste 
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d) Escrever as questões e inserir imagens para as questões (opcional) 

e) Preencher as respostas, selecionando a correta 

Nota: Para acrescentar perguntas, devemos clicar no botão Add question. 

Devemos repetir este passo até acabarmos o teste. No fim, devemos clicar em save 

and continue. 
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f) Podemos ver, reordenar, editar as perguntas bem como ver a temporização 
que pretendemos atribuir a cada pergunta clicando em editar. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g) Salvamos o Teste e podemos partilhar com outros colegas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

DA CLOUD ÀS APPS – 29 DE JANEIRO 2018 9 

 

h) É possível selecionar várias opções  para a estrutura final do teste antes da sua 

aplicação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i) Para aplicar à turma pode escolher-se o modo individual (Classic) ou o modo equipa 

(Team mode) 
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j) A partir desse momento, o Kahoot gera um código que todos os jogadores (alunos) 

deverão colocar no seu dispositivo na App Kahoot ou no site https://kahoot.it/ onde 

surgirá o écran apresentado a amarelo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kahoot.it/
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k) Depois da avaliação terminar é possível ter automaticamente acesso aos resultados 

em grelhas Excel  em さmyàresultsざ. 
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l) As grelhas Excel de avaliação são editáveis e permitem a introdução de fórmulas de 

acordo com os critérios que queremos aplicar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m) As Grelhas disponibilizadas pelo Kahoot permitem ainda  visualizar qual a resposta 

dada por cada aluno ou equipa. 

 



  

DA CLOUD ÀS APPS – 8 DE FEVEREIRO 2018 1 

 

 

 

 

 

DA CLOUD ÀS APPS – AS DINÂMICAS ATIVAS DE MOTIVAÇÃO E INCLUSÃO NA SALA DE AULA 

TUTORIAL GOOGLE FOTOS  

 

 

 

 

 

 

 

É uma aplicação gratuita disponibilizada pela Google e que guarda automaticamente todas as fotos e 
vídeos efetuadas com os vossos dispositivos móveis ou não e que permite a partilha rápida com 
outros utilizadores  

 Compatível com todos os sistemas operativos 

  Reconhecimento de pessoas nas fotos 

 Sincronização automática com a cloud (no caso das apps móveis) 

 Funcionalidades para organização das galerias 

 Partilha simples nas mais diversas redes sociais 
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1. Para quem trabalha com o Gmail e com a Google o serviço está automaticamente 
disponibilizado tal como a Google drive 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Não é preciso um Registo para usar. 

Na Apple Store ou Play Store também pode descarregar a aplicação para dispositivos móveis. 
É uma aplicação de utilização direta. 
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2. Em さassistenteざ, tem várias opções.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Pode Criar álbum, Partilhar álbum, realizar um Filme, fazer uma Animação ou efetuar uma 
Colagem. Basta selecionar o que pretende. 

 
  
Os procedimentos passarão a ser similares e requerem exploração consoante a aplicação que 
pretendemos usar.  
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Ação de Formação:  

DA CLOUD ÀS APPS – AS DINÂMICAS ATIVAS DE 

MOTIVAÇÃO E INCLUSÃO NA SALA DE AULA 

 

TUTORIAL GOOGLE DRIVE 

 

 

 

1 - O que é? 

O Google Drive é um serviço online que permite o armazenamento de ficheiros na nuvem do Google. Com 

ele, é possível fazer o upload e ter acesso aos seus arquivos, incluindo vídeos, livros, fotos, música, 

contactos, pastas, documentos, arquivos do Google docs e PDFs. É uma forma diferente para guardar 

ficheiros e evita o uso de pendrive ou HD externo. 

É um serviço gratuito de armazenamento na Nuvem, tal como a Dropbox, SkyDrive, Cubby, Sugar Sync , Box 

e OneDrive. 

Principais instrumentos: word; excell e powerpoint. 

Exemplo: Fazer uma ata ou uma matriz de exame com colegas sem ter de reunir presencialmente. O 

documento é partilhado na drive com permissão para editar e todos podem colaborar ao mesmo tempo ou 

em tempos diferentes para a criação do mesmo. A vantagem é que o sistema grava tudo automaticamente 

em tempo real e que sempre que um utilizador tenha acesso ao documento, tem sempre a última versão. 

2 - Armazenamento na Nuvem 

O armazenamento na nuvem é 

um serviço disponibilizado 

gratuitamente para utilizadores 

da internet com capacidade de 

15Gb. Acima desta capacidade é 

necessário efectuar um 

pagamento extra. 
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3. Pré-requisitos 

Para partilhar e armazenar arquivos no Google Drive é necessário ter uma 

conta no Gmail. 

 

4. Acesso à Google Drive 

Após efetuar o login e senha do seu email irá ter acesso à sua “Drive Virtualざ 

no Google. Visualize no menu no canto superior direito da página um símbolo 

com 9 quadrados relativo a Google Apps, abra e terá acesso à sua “Dヴiveざ 

carregando no respetivo símbolo.  

 

 

5. O que posso armazenar? 

Fotos, vídeos, apresentações e até arquivos Microsoft Office. Não importa o tipo de arquivo, tudo pode ser 

armazenado com segurança na Drive.  
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6. Funcionalidades 

Do lado esquerdo da página localiza-se o menu de acesso à Drive, logo 

acima encontra-se o ícone NOVO/NEW.  

A partir daqui, poderá criar pastas, documentos, formulários e fazer 

uploads de pastas e arquivos para a sua Drive. 

Logo abaixo do ícone “NOVOざ eﾐIoﾐtヴaﾏos um menu simples e intuitivo.  

MEU DRIVE/MY DRIVE – local onde visualizamos todos os arquivos e 

páginas pertencentes à nossa Drive. 

PARTILHADOS COMIGO/ SHARED WITH ME – local onde se pode 

visualizar todas as pastas e documentos que foram partilhados com o 

utilizador.  Verifique as pastas que já partilharam consigo e que 

desconhecia. 

RECENTES/RECENT – local onde se encontram todos os arquivos que o 

utilizador teve acesso recentemente. 

GOOGLE FOTOS/GOOGLE PHOTOS – local onde o utilizador tem acesso 

apeﾐas <s fotos assoIiadas a feヴヴaﾏeﾐta da Google “GOOGLE FOTOSざ 

COM ESTRELA/STARRED – local onde o utilizador pode encontrar os itens 

que foram marcados para serem encontrados facilmente. 

LIXEIRA/BIN – local onde se encontram os arquivos excluídos 

permanentemente pelo utilizador. 

 

 

Sugestões para organizar as suas pastas: 

- Procure ou crie documentos, faça títulos descritivos; 

- Crie e organize as suas pastas – menu NOVO/NEW + PASTA/FOLDER. Crie subpastas; 

- Colorir as pastas facilita a identificação das mesmas. Sobre a pasta, carregar no botão do lado direito do 
rato + CHANGE COLOR.  

Exemplos:  

 AZUL: para todas as pastas que contém arquivos de uso profissional. 

 VERDE: para aquelas que contém documentos financeiros e pessoais, como contas, recibos, 
extratos, etc. 

 VERMELHO: para tudo o que for relacionado com a sua casa e família. 

NOTA: As pastas ficam organizadas por ordem alfabética. Para forçar uma pasta a ficar em cima na lista, 
escreva o nome da pasta iniciando com um número 1 ou a letra A. 
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Sugestões para mover documentos para as pastas: 

1. Arraste e solte do Google Drive ou da sua área de trabalho. Clique, Segure, Arraste, Solte. 

2. Clique no botão do rato à direita do nome do arquivo em qualquer arquivo aberto. Em seguida, clique no  

no botão "MOVER/MOVE" e escolha a pasta para onde quer mover + OK. 

6. Funcionalidades - PARTILHAR  

No Google Drive, pode partilhar arquivos de duas formas: 

enviando um link ou partilhando o arquivo com um endereço 

ou uma lista de emails. Aconselha-se a criação de um 

documento word ou excell com os emails dos alunos onde 

possa facilmente ter acesso. 

Click com o botão direito do rato no arquivo ou na pasta que 

deseja partilhar. Depois selecione uma das formas de partilha 

ﾐo Hotão “SHáRE/PáRTILHáRざ. 

O utilizador poderá convidar pessoas utilizando o botão 

“PáRTILHáR/SHáREざ. De seguida esIolheヴ o ﾏodo de 
partilha. Enviar o link de partilha para as pessoas desejadas 

ou Ioﾐvidaヴ pessoas pヴeeﾐIheﾐdo os eﾐdeヴeços de eﾏail ﾐa Iaixa “iﾐseヴiヴ ﾐoﾏe, eﾐdeヴeços de eﾏail ou 
“gヴuposざ ケue iヴá aHヴiヴ assiﾏ ケue essa opção seja selecionada. Defina as permissões para acesso ao arquivo 

ou pasta partilhada. Paヴa tヴaHalhaヴ eﾏ assuﾐtos paヴtilhados, esIolheヴ a opção “PODE EDITAR, PODE 

COMENTáR / CáN ORGáNIZE, áDD aﾐd EDITざ.  Para partilhar pastas ou ficheiros em que pretendemos que 

ﾐão sejaﾏ alteヴados, esIolheヴ a opção “PODE VER / CAN VIEW ONLYざ. 

Paヴa desIaヴヴegaヴ uﾏ fiIheiヴo da Dヴive paヴa uﾏa peﾐ ou aﾏHieﾐte de tヴaHalho, utilize “   
TRáNSFERIR/DOWNLOáDざ. 
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https://www.pinterest.pt/ 

1. O que é o Pinterest? 

 

Pinterest é uma rede social popular. Enquanto outras redes sociais, como o Facebook e o Twitter,  

se concentram em partilha pessoal e atualizações de status, o Pinterest trata de colecionar e 

partilhar as coisas que encontra online.  

 

A palavra Pinterest, do iﾐglês, veﾏ da tradução da ação さPiﾐ Itざ (preﾐder coﾏ uﾏ alfinete no 

quadro) + Interest (Interesse). Ou seja, um quadro de imagens e vídeos com os teus interesses. 

 

POR QUE USAR O PINTEREST? 

 

Utilizamos a Internet para procurar todo o tipo de informações, mas pode ser difícil manter tudo o 

que achamos organizado. Pensa no Pinterest como uma espécie de quadro de avisos digital ou 

scrapbook para colecionar as coisas que encontras online. 

 

Os utilizadores podem carregar さPINざ que podem ser agrupados coletivamente em さãLBUN“ざà 
(coleção de PINs relacionados com o mesmo tópico). 

TiposàdeàさPINざà… fotos, vídeos, coﾏeﾐtários e fichas de traHalho coﾐvertidas eﾏ iﾏageﾐs. 

 

COMO É QUE AS ESCOLAS DEVEM USÁ-LO 

Naàsalaàdeàaula… 

- Grande ferramenta de brainstorming para estudantes; 

- Base de dados com vários temas e pessoas; 

- Fonte rica de infografia. 

“erveàpara… 

1. ENCONTRAR pins de outras pessoas - Encontrar novas ideias, ferramentas e atividades a serem 
implementadas na sala de aula 

2. CARREGAR pins de documentos do nosso pc com controle na criação do nome do pin e nome 
das pastas. 

https://www.pinterest.pt/
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3. PÚBLICO ALVO: - este site é muito popular entre as mulheres com as idades de 35 a 50, que 
são também as mães dos atuais alunos. 

4. CRIAR PASTAS COLABORATIVAS para diferentes partes da escola, por exemplo: desportos, 

grupos disciplinares, eventos especiais, peças escolares, etc. 

5. SEGUIR PROFESSORES, procurar, conhecer, acompanhar e seguir repinning as pessoas na 

educação. 

6. TUTORIAIS: existem vários tutorais na internet e no Centro de ajuda do próprio Pinterest. Um 

dos que aconselhamos a utilizar encontra-se no site:  www.gcflearningfree.org/pinterest/ 

 

NOÇÕES BÁSICAS SOBRE O PINTEREST 
 

CRIAR UMA CONTA PINTEREST

 

http://www.gcflearningfree.org/pinterest/
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Iniciar sessão através de www.pinterest.com. Depois de inserir o endereço de e-mail e criar uma 

senha, o Pinterest apresenta um quadro de permissões: 

 

 

Seguidamente apresenta-se a página principal: 

           

 

 

3 - Página 

Pessoal 

4- Feed da 

página 

principal 

1 - Pesquisar  

2 - Página 

Principal 

5 - Notificações 

6- Configurações / 

Definições 

http://www.pinterest.com/
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1 – PESQUISAR E FEED DA PÁGINA PRINCIPAL 
 

Eﾏ さPesケuisarざ  escrever o assuﾐto ケue desejas pesケuisar. Para ajudar-te a restringir a tua 

pesquisa, o Pinterest sugere mais palavras-chave. Também podes escolher se desejas ver Todos os 

Pins, Os teus Pins, Pins (de outros Pinners em Álbuns) e Pessoas.  

A opção さPessoasざ é uma opção particularmente boa em contexto educativo se estiveres a 

procurar por contas dedicadas a serem seguidas dentro do teu grupo pedagógico. Quando 

detectares um quadro que gostes, clicar em "Seguir" na parte inferior do quadro, e ele aparecerá 

automaticamente no teu feed. 

Procura em さPessoasざ: Geography Teachers – o que encontrou? 

Procura em Pessoas: さArt Teachersざ – o que encontrou?  

 

2 – PÁGINA PRINCIPAL 
 

ComoàenIontraràmaterialàparaàfazeràさPINsざ 

O Pinterest enviará conteúdo para a tua página inicial com base nas seleções iniciais, bem como 

em todas as contas que seguires no futuro. Também podes procurar material que te interesse 

usando palavras-chave. 

 

Encontrar coisas no Pinterest 
Podes procurar algo específico ou seguir álbuns e tópicos que te interessem: procurar pessoas 

para seguir, Pins, álbuns, explorar feeds de categorias, seguir tópicos, encontrar conteúdos 

relacionados com os teus interesses. 

Seguir pessoas, álbuns ou tópicos é uma excelente forma de descobrir novos Pins. Quando segues 

alguma coisa, os novos Pins dessa pessoa, álbum ou tópico aparecerão no teu feed da página 

principal. 
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Vês conteúdos no teu feed que não te interessam? Podes sempre configurar quem e o que estás a 

seguir. 

 

Encontrar coisas no Pinterest  

Pesquisar 

Podes pesquisar Pins, álbuns ou pessoas. Se não tens a certeza sobre o que procuras, experimenta 

utilizar os ﾐossos guias de pesケuisa. Coﾏeça coﾏ uﾏa pesケuisa de terﾏos siﾏples, coﾏo さideias 
para jaﾐtaresざ. Depois clica ﾐuﾏ dos guias de pesquisa para refinar a procura (por exemplo: 

さrápidosざ ou さpara criaﾐçasざ).  Podes pesquisar com as hashtags (por exemplo: さ#iﾐteriordesigﾐざ 
ou さ#healthyrecipesざ) para veres Pins novos que contenham a respetiva hashtag. 

Se quiseres apenas navegar, experimenta explorar as categorias. Clica no menu de categorias, à 

direita da Harra de pesケuisa, para procurares tópicos coﾏo さárteざ ou さCarros e ﾏotociclosざ. 

Seguir 

Se encontrares um álbum ou um perfil interessante, podes segui-lo. Seguir significa que os novos 

Pins dessa pessoa ou álbum aparecerão no teu feed da página principal. Podes sempre configurar 

quem e o que é que estás a seguir mais tarde. 

Tópicos 

Os tópicos (anteriormente designados por 'Interesses') são feeds de Pins sobre uma categoria 

específica. Segue um tópico e verás Pins relacionados com aquele tópico no feed da tua página 

principal. Podes deixar de seguir o tópico se mudares de ideias ou se te cansares dele. 

   

Mais formas de descobrir: 

Se encontrares um Pin que te agrada muito e quiseres ver mais tarde, guarda esse Pin original e 

nós mostraremos um álbum recomendado de Pins que poderás gostar. Sempre que guardares 

Pins, seguires álbuns ou pessoas, os Pins no feed da tua página principal ficarão cada vez 

melhores. 

3 – PÁGINA PESSOAL OU PERFIL 

Ao clicarmos na fotografia com o nome da página, temos acesso a uma série de informações, a 

saber: 

- Nº de Seguidores; nª de Pessoas/álbuns a seguir; Álbuns; Pins; Experiências; Tópicos e Ordenar 

Álbuns. Estes podem ser ordenados por: Guardados pela última vez; de A a Z; Mais novo; Mais 

antigo; Arrasta e Larga. 

Um cadeado com Álbuns secretos: apenas tu e as pessoas que convidares podem ver estes álbuns. 

Mais informações. Aparece ainda um sinal (+) para criar um Álbum Secreto. 

https://help.pinterest.com/articles/following-and-unfollowing
https://help.pinterest.com/articles/following-and-unfollowing
https://help.pinterest.com/en/guide/discovering-things
https://help.pinterest.com/en/articles/following-and-unfollowing#Web
https://help.pinterest.com/en/articles/following-and-unfollowing#Web
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Tudo sobre Pins 

Os Pins são marcadores visuais. Todos os Pins foram trazidos para o Pinterest através de outra 

pessoa. 

O Pinterest ajuda as pessoas a descobrirem e a fazerem o que gostam. Todos os Pins que vês são 

uma ideia guardada no Pinterest. Um Pin faz ligação ao site de onde é proveniente, para que 

possas obter mais informações, como aprender a fazê-lo ou onde o podes comprar. 

Podes pesquisar qualquer coisa no Pinterest, e quando encontrares algo que queiras guardar, clica 

no botão Guardar para adicionares a um dos teus álbuns. 

No Pinterest existem diferentes tipos de Pins: 

Pins de venda: trata-se de produtos que podes comprar diretamente no Pinterest, sem nunca sair 

da app. 

Pins selecionados para ti: por vezes recomendaremos Pins com base nos álbuns que criaste, nos 

Pins que guardaste ou clicaste, e outras coisas que fazes no Pinterest. Se vires um Pin escolhido 

para ti no qual não tenhas grande interesse, clica no botão com três pontos para o ocultares (num 

dispositivo móvel, pressiona e mantém pressionado o Pin e toca no botão com três pontos). 

Se quiseres, preenche este inquérito para partilhares os teus pensamentos. Iremos remover o Pin 

do teu feed e trabalhar para de futuro melhorarmos os Pins que escolhemos para ti.  

Pins promocionais: as empresas pagam para que estes Pins sejam colocados no local mais visível 

para os utilizadores. Os Pins promocionais que vês baseiam-se nos teus interesses e nas coisas que 
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fazes no Pinterest. Se não gostares de um Pin promocional, clica no botão com três pontos para o 

ocultares (num dispositivo móvel pressiona e mantém pressionado um Pin e toca no botão com 

três pontos). Se quiseres, preenche este inquérito para partilhares os teus pensamentos 

Utilizaremos a tua opinião para no futuro te mostrarmos Pins promocionais mais interessantes e 

relevantes.  

Também podes guardar as coisas que vais encontrando na Web com o botão Guardar para o 

browser. 

Adicionar, editar ou eliminar um Pin 

Os Pins são marcadores visuais que colecionas em álbuns. Podes guardar os Pins que encontrares 

no Pinterest ou afixar novos Pins a partir dos teus sites favoritos. 

Adicionar, editar ou eliminar um comentário 

Podes fazer comentários sobre os Pins ou mencionar com @ pessoas, para os informares quando 

encontrares algo fabuloso. 

 

Como criar álbuns e pins 

Os álbuns são o local onde guardas e 

organizas os teus Pins. Podes criar álbuns 

para qualquer coisa, guarda as tuas 

receitas para um álbum e as tuas férias 

de sonho para outro. 

1. Procurar e seguir álbuns  

2. Álbuns de grupo  

3. Álbuns secretos  

4. Secções do álbum  

Os Álbuns podem ser: 

- COLABORATIVOS (ou Álbuns de grupo, 

com bonecos lado a lado, bom para 

alunos) 

- SECRETOS (com cadeado) 

- PÚBLICOS (sem cadeado)   

Decide se queres ou não que o Álbum 

seja Secreto e se desejas ou não 
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adicionar Colaboradores. Se quiseres alterar as configurações de privacidade, descrever o Álbum 

ou convidar colaboradores mais tarde, basta clicar no seu nome no canto superior direito da tela. 

Isso o levará de volta à tua página de Álbuns. Clicar em "Editar" no quadro que desejas editar e 

preenche as informações conforme desejares. 

1. Procurar e seguir álbuns 

As pessoas juntaram milhões de álbuns incríveis acerca de quase tudo o que possas imaginar. Elas 

apenas estão à espera que tu os encontres. 

 Sugestões e resolução de problemas  

Tens problemas com um convite para um álbum? Certifica-te de que tu e a pessoa que estás a 

tentar convidar estão a seguir-se mutuamente. Depois, tenta remover o convite e convidar 

novamente a pessoa (ou pedir-lhe para remover o convite e convidar-te novamente). Lembra-te 

de que se a pessoa que te convidou não for a criadora do álbum, esta pode ter de aprovar o 

convite antes de o poderes ver. 

2. Álbuns de grupo 

Os álbuns de grupo são ótimos para planear projetos, discutir ideias para festas ou simplesmente 

para partilhar ideias com um grupo. Tudo o que tens de fazer é adicionar alguém como 

colaborador e estão prontos para começar a guardar Pins em conjunto.  

 Convidar pessoas para álbuns 

Podes adicionar qualquer pessoa como colaborador do teu álbum, desde que tenha uma conta do 

Pinterest. Para convidar pessoas para o teu álbum, vai à página de Edição do álbum, pesquisa na 

さcaixa do colaboradorざ pelo primeiro e último nome, pelo nome de utilizador ou pelo endereço de 

e-mail completo e eles receberão um e-mail ou uma notificação sobre o teu convite 

Gerir álbuns de grupo 

Como proprietário do álbum de grupo, podes: 

- Controlar quem pode enviar convites para o álbum 

- Remover pessoas do álbum 

- Remover Pins do álbum 

 Quando removeres uma pessoa do teu álbum, esta não recebe uma notificação, no entanto não 

poderá mais guardar Pins nesse álbum e o álbum será removido do perfil desse utilizador. Todos 

os Pins que guardaram permanecerão no álbum, a não ser que também optes por bloquear a 

pessoa, o que removerá automaticamente todos os Pins dessa pessoa. 
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.  

  

 

Sair ou eliminar álbuns de grupo 

Para saíres de um álbum, vai à página de edição do álbum. Se saíres de um álbum e quiseres 

eliminar os Pins que lá tiveres guardado, terás de os eliminar antes de sair. 

 Apenas o proprietário do álbum de grupo pode eliminar o álbum inteiro. Não te esqueças que isto 

é permanente e não pode ser revertido. 

 Sugestões e resolução de problemas  

Estás a ter problemas com um convite para um álbum? Deves ter em consideração que se pessoa 

que te convidou não tiver criado o álbum, poderá ser necessário que a pessoa que o criou aprove 

o convite antes de o poderes ver.  

 Sugestões e resolução de problemas  

Tens problemas com um convite para um álbum? Certifica-te de que tu e a pessoa que estás a 

tentar convidar estão a seguir-se mutuamente. Depois, tenta remover o convite e convidar 

novamente a pessoa (ou pedir-lhe para remover o convite e convidar-te novamente). Lembra-te 

de que se a pessoa que te convidou não for a criadora do álbum, esta pode ter de aprovar o 

convite antes de o poderes ver. 
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1. Álbuns Secretos 

 

Apenas tu (e quem convidares) podes ver álbuns secretos. Quando guardas um Pin num álbum 

secreto, o mesmo não aparecerá noutro álbum do Pinterest. 

 Criar álbuns secretos 

Quando estiveres a criar um álbum, inverte o alternador Secreto para o tornares num álbum 

secreto. Alterar álbuns de secretos para públicos ou vice-versa. Podes mudar um álbum de secreto 

para público (ou vice-versa) a partir da página de edição do álbum.  Apenas o proprietário do 

álbum secreto pode tornar o álbum público. 

 Quem pode ver os meus Pins e álbuns secretos? 

Apenas tu (e quem convidares) podes ver os teus Pins e álbuns secretos. Os Pins e álbuns secretos 

não serão mostrados no feed da página principal, na pesquisa ou em algum outro local no 

Pinterest. 
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 Quando guardas Pins para um álbum secreto, não será enviada uma notificação à pessoa que tem 

o Pin que guardaste e a contagem de Pins não aumentará. 

 Quando guardas Pins a partir de um álbum secreto, não mostraremos o nome da pessoa de onde 

veio o Pin, no teu novo Pin. 

Sugestões e resolução de problemas  

Tens problemas com um convite para um álbum? Certifica-te de que tu e a pessoa que estás a 

tentar convidar estão a seguir-se mutuamente. Depois, tenta remover o convite e convidar 

novamente a pessoa (ou pedir-lhe para remover o convite e convidar-te novamente). Lembra-te 

de que se a pessoa que te convidou não for a criadora do álbum, esta pode ter de aprovar o 

convite antes de o poderes ver. 

4. Secções do álbum 

Para começar a usar secções, pega num dispositivo iOS (ou visita Pinterest.com) e toca num dos 

teus álbuns. Em seguida, toca em Adicionar Secção para escolheres Pins para adicionar à nova 

secção. Depois de atribuíres um nome à secção, já não tens de fazer mais nada! Podes adicionar 

Pins depois de lhes dar um nome ou tocar ﾐo Hotão さOrgaﾐizarざ. 

Estás com dificuldades em ver secções no iOS? Certifica-te de que tens a última versão da app do 

Pinterest para iOS. Se continuares a ter problemas, tenta sair da app e volta a abri-la.  

Sugestões e resolução de problemas  

Tens problemas com um convite para um álbum? Certifica-te de que tu e a pessoa que estás a 

tentar convidar estão a seguir-se mutuamente. Depois, tenta remover o convite e convidar 

novamente a pessoa (ou pedir-lhe para remover o convite e convidar-te novamente). Lembra-te 

de que se a pessoa que te convidou não for a criadora do álbum, esta pode ter de aprovar o 

convite antes de o poderes ver.  

 

4 - FEED DA PÁGINA PRINCIPAL 
 

Também podes escolher entre as categorias sugeridas quando clicas nas três linhas 

horizontais ao lado da barra de pesquisa. Aparece uma série de tópicos que podem ser 

do teu interesse. Seleciona alguns dos que são apresentados ou procura o teu próprio. 
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5. NOTIFICAÇÕES 
 

Podes facilmente ver o que as pessoas têm 

dito clicando no PIN no canto direito da tela: 

Também receberás um resumo semanal, 

informando-te sobre o último e o melhor do 

que aconteceu no Pinterest dessa semana. 
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7. CONFIGURAÇÕES 
 

Símbolo para as definições no pc (3  pontos 

horizontais)                                                

Símbolo para as definições no tablet (roda 

dentada) 

Clicar no nome da página no canto direito da tela: verás a opção de さEditar perfilざ, Heﾏ coﾏo uﾏa 
pequena engrenagem, que representa o menu "Configurações". 

Nas Definições, podes ter acesso a um Centro de Ajuda com vários tutoriais que te poderão 

ajudar. O conteúdo deste tutorial foi maioritariamente copiado deste Centro de Ajuda. 

Serás solicitado a importar seguidores via Facebook ou Twitter. Esta é uma maneira rápida de 

encontrar os teus amigos professores noutras redes, mas ignore esta etapa se não quiseres 

misturar privado e pessoal.  

É fácil e eficaz seguir pessoas que colocam materiais e documentos que são do mesmo interesse.  

 

Perfil do utilizador do Pinterest 

- A média de idade dos utilizadores varia entre 25 e 34 anos; 

- Quase 70% dos utilizadores são mulheres; 

- 97% dos fãs do Pinterest no Facebook são mulheres; 

- 50% têm filhos; 
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- 21% dos utilizadores da rede social já compraram um produto que conheceram por meio das 

imagens partilhadas no Pinterest. 

 

 

Curiosidades 

O Pinterest gera mais tráfego para outros sites do que o YouTube, Google+ e Linkedin (juntos!); 

Em 16 de agosto de 2011, a revista Time classificou o Pinterest como um dos "50 melhores sites de 

2011"; 

As categorias mais populares no Pinterest são:  

Home (17,2%), Arts and Crafts (12.4%), Style/Fashion (11.7%), Food (10.5%) e 

Inspiration/Education (9.0%). 

 

Fonte: 

http://help.pinterest.com 

 

Navega pelos tópicos de ajuda a partir doàHotãoàdasàさConfiguraçõesざà(3àpontosànaà
horizontal no canto superior direito da tela) e depois clicar em Centro de Ajuda. 

 

 

 

 
 

 

http://help.pinterest.com/
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DA CLOUD ÀS APPS: 

AS DINÂMICAS ATIVAS DE MOTIVAÇÃO E INCLUSÃO NA SALA DE AULA 

TUTORIAL PLICKERS 

Esta aplicação permite aos professores obter dados estatísticos do progresso de 
aprendizagem dos alunos. 
O uso desta aplicação, além de criar um clima de grande dinamismo, também serve 
para que os alunos percebam se estão a compreender as aulas com o ritmo dos seus 
colegas, incentivando uma competição saudável.  
 
A aplicação Plickers permite:  fazer um quiz,  chamar os alunos a responder,  obter os resultados da sua avaliação em tempo real.  

 
A grande vantagem está no equipamento que é necessário:   um computador/projetor com o website   um tablet/smartphone com a aplicação mobile (app). 
 
 
Como funciona? 
 
1. Entrar em www.plickers.com 

 
2. Criar a conta 

Fazer o registo, inscrevendo os dados pedidos 
Clicar em “sign up” 
 

http://www.plickers.com/
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3. Iniciar a sessão 
Clicar em “sign in” 

 
 

4. No menu principal, clicar em “Classes”.  
Começar por criar a turma (clicar em “add new classes”) com o seu respetivo 
nome/número e adicionar os respetivos alunos. É possível introduzir todos os 
alunos simultaneamente através da opção ‘Add Roster’ (adicionar lista). A cada 
aluno atribuir um número/card que será útil mais à frente. 
 

Ao registar os nomes dos alunos, o sistema ordena-os automaticamente. 
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5. De seguida criar as questões (não esquecer de assinalar a resposta correta). 

 As possibilidades são: 

 escolha múltipla (A, B, C e D), 
 verdadeiro/falso (A e B).  

As questões podem ser organizadas e agrupadas por diretórios (por exemplo: 
disciplinas, módulos ou temas). No final e antes de passarmos a ação, devemos 
adicionar as questões que desejamos propor aos alunos à lista de questões 
(Question Queue)  

 Clicar em “Library” 
 “New question” 
 Inscrever a questão no campo “ Type your question here” 
 Selecionar o tipo de questão (EM ou VF) 
 Indicar qual é a resposta correta 
 Guardar clicando em “Save” 
 Clicar “Add to queue”  
 É possível editar as questões clicando na seta que se encontra no canto 

superior direito da questão, e escolhendo “ edit question” 
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Na aula: 
 
1. Começar por distribuir por cada aluno o seu respetivo cartão (card) tendo em 

atenção a ordem definida aquando da criação da turma. Cada cartão tem quatro 
posições (A, B, C e D) conforme a orientação o que permitirá a resposta por cada 
um dos alunos. 
 

No site do Plickers há um ficheiro PDF com os cartões no seu formato padrão e 
prontos a imprimir. Contudo, no fórum da ferramenta existem outros cartões com 
diversas personalizações. 

 

2. Aceder à aplicação Plickers no smartphone ou no tablet e fazer “sign in”, usando 
o username e password previamente definidos 
(anteriormente a aplicação deve ser descarregada através da “Play store” ou 
“App store”) 
 

3. Selecionar a classe e a questão 
 

4. Com o computador selecionar “Live view” para projetar para os alunos o quiz 
escolhido.  

 
5. Poderá clicar-se em “Students, onde surgem todos os alunos registados na turma 

 
6. Em cada pergunta apontar o tablet/smartphone para a audiência e aguardar que 

a aplicação faça a recolha das respostas dos alunos. Na app pode verificar-se as 
respostas de cada aluno, enquanto no website apenas se pode visualizar os alunos 
que responderam ou não (o que é útil para validar se todos já responderam). 
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Dar atenção ao scan em situações de contraluz (quando está uma janela atrás dos 
alunos) uma vez que os cartões são lidos pelo contraste do branco e preto. 
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Na opção “Graph” poderá ver-se a estatística das respostas dos alunos, após a 
visualização da resposta a todas as questões. 
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DA CLOUD ÀS APPS – AS DINÂMICAS ATIVAS DE MOTIVAÇÃO E INCLUSÃO NA SALA DE AULA 

TUTORIAL NEARPOD 

 

 

 

 

 

É um programa que permite o uso sincronizado de dispositivos móveis na sala de aula, 

combinando apresentações, avaliações e interactividade. 

Através dela é possível interagir com os alunos e acompanhar a sua aprendizagem nas 

apresentações elaboradas. 

Para utilizar o Nearpod, basta: 

 Computador e dispositivos móveis com ligação à Internet; 

 Conta no Nearpod (só o professor). 

Uma das inovações desta aplicação é a de permitir levar as novas tecnologias às salas de aula, 

não sendo necessária a utilização de projector. Os alunos podem acompanhar as 

apresentações através dos seus telemóveis. 
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1. CRIAR UMA CONTA NO NEARPOD: 

 Aceder em https://nearpod.com/ 

 Criar uma conta: 

Esta conta é necessária para poder criar e apresentar Nearpods aos alunos.  

 

Preencher os  dados necessários: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さO ケue gostaria de 
fazer com o 

Nearpod?ざ 
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2. PRIMEIROS PASSOS 

Depois de criar a conta, será levado a um menu onde poderá aprender mais acerca das 

apresentações em Nearpod. 

 

 

さQue tipo de tecﾐologia teﾏ 
dispoﾐível ﾐa sala de aula?ざ 

Carregar aqui para iniciar um 

exemplo de apresentação. 

Os alunos podem usar o 

código de 5 letras para aceder 

à apresentação. 

Carregar na seta para aceder 

ao próximo slide. O professor 

é que controla o ritmo da 

apresentação. 
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Exemplo de slide na vista do professor: 

 

  

Para aceder à apresentação no 

dispositivo móvel basta aceder a 

nearpod.com/student e colocar o 

código de 5 letras apresentado. 
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3. CRIAR UMA APRESENTAÇÃO 

No paiﾐel priﾐcipal, aceder a さNovoざ (さ+ Ne┘ざぶ para criar uﾏa apreseﾐtação, carregando 

de seguida ﾐa opção さLiçãoざ (さLessoﾐざぶ. 

 

 

 

 

Para criar uma lição no Nearpod, pode aproveitar-se um PowerPoint ou ficheiro PDF 

existente. Basta さarrastarざ o ficheiro para a jaﾐela do ﾐavegador ou fazer upload eﾏ さUpload 
Filesざ. 

Ao carregar neste separador, é 

possível ver que alunos estão a 

acompanhar a sessão. 

No final da apresentação, basta 

carregar na seta do canto superior 

esquerdo para sair. 

Este separador permite ver um 

esquema da apresentação. 
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TaﾏHéﾏ é possível criar uﾏa apreseﾐtação de raiz, seleccioﾐaﾐdo a opção さádd “lideざ. Nesta 
opção, podem acrescentar-se slides com conteúdo ou actividades interactivas. 

 

 

 

 

 

  

 

 

Adicionar slides no formato 

tradicional (estilo PowerPoint) 

Outras opções interactivas 

mais complexas 

Pergunta 

de 

resposta 

aberta 

Sondagem Quiz Pergunta na 

qual os 

alunos 

podem 

さdeseﾐharざ 
a resposta 

no 

telemóvel 

Discussão 

interativa 

entre alunos 

(estilo 

さHraiﾐstorﾏざぶ 
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Como adicionar uma pergunta de resposta aberta? 

(para avaliação posterior do professor) 

 

 

Como se cria um quiz?  

Com um quiz, podem elaborar-se várias perguntas de escolha múltipla para avaliação 

rápida e em tempo real dos alunos. 

Texto 

com 

lacunas 

Teste de 

memória 

Escrever o 

enunciado 

Inserir 

equações 

matemáticas 

Adicionar 

imagens e 

vídeos 
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Abaixo apresenta-se um exemplo de uma pergunta de escolha múltipla: 

 

Como se faz uma sondagem? 

 Uma sondagem permite aos alunos escolher uma resposta com a qual se identificam 

melhor. 

Nome do quiz 

Escrever o 

enunciado 

Adicionar 

imagens e 

vídeos 

Selecionar 

quais as 

respostas 

corretas. 

Adicionar uma resposta 

possível. 

Adicionar mais uma 

pergunta ao quiz. 

Escrever 

uma 

resposta

. 
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Como se faz um texto com lacunas? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escrever o 

enunciado 

Adicionar uma resposta 

possível. 

Escrever 

uma 

resposta

. 

Permitir a selecção de mais do 

que uma resposta?  

Escrever aqui o texto com as 

lacunas a colocar.  

Selecionar o estilo do texto. 
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 Como se cria um slide? 

 

Selecionar a palavra a 

retirar do texto 

As palavras removidas tornam-se 

seleccionáveis pelos alunos no 

preenchimento do texto. 

Adicionar um 

título ao slide 

Acrescentar imagens, 

filmes ou texto 

Guardar o slide 

Escolher um tema 
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Para guardar a apresentação basta preencher os seguintes campos:  

 

4. APRESENTAR AOS ALUNOS 

Na apresentação aos alunos, o professor pode controlar o ritmo da passagem dos slides. 

Para aceder à apresentação basta seguir os seguintes passos: 

Adicionar uma 

imagem como 

pano de fundo 

Alterar o 

esquema do 

slide 

Acrescentar 

áudio ou música 

de fundo 

Pré-visualizar 

Dar um título à lição 

Acrescentar etiquetas 

de identificação da 

apresentação. 

Escolher o público-alvo. Escolher a disciplina. 

Guardar e sair. 
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Ao passar o rato por cima da apresentação 

seleccioﾐada seleccioﾐar a opção さLive lessoﾐざ. 

á opção さ“tudeﾐt-pacedざ perﾏite ケue os 
alunos acompanhem a lição ao seu próprio ritmo. 

 De seguida, como visto abaixo, recebe-se 

um código de 5 letras que deve ser fornecido aos 

alunos para que eles possam aceder no site 

nearpod.com/student. 

  

 

 

 

 

 

 

De seguida, apresentam-se algumas vistas de exemplo para as perguntas que os alunos 

vêem e a vista das respostas dadas para o professor: 
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As apresentações podem ser partilhadas através de e-mail e redes sociais entre outros, 

para outros professores poderem utilizá-las. 

  



 

        
          
 

 

Pré-requisitos 

Windows Live Movie Maker;  
Arquivos de vídeo, fotos e músicas (o que você preferir). 

 

Para começar 

 

Abrir o  Windows Live Movie Maker, clique no Botão INICIAR do seu computador 

 

  
 

 

 

 

 

http://www.baixaki.com.br/download/windows-live-movie-maker.htm


 

        
          
 

 

 

Preparando o conteúdo 

Clique em "Adicionar vídeos e fotos" ou simplesmente arraste arquivos para o meio da tela: 

 

Na janela que se abre, selecione todo o conteúdo que você quer utilizar — fotos, vídeos e músicas: 

 



 

        
          
 

 

 

Depois de adicionados os vídeos, você pode organizá-los na ordem que preferir. No canto inferior 

direito da tela é possível regular o tamanho das miniaturas, caso você queira: 

 

Adicionando música e sons 
Na "Página Inicial", clique em "Adicionar uma música". Você pode usar a opção "Adicionar uma 

música" para que a trilha seja colocada no início do vídeo ou "Adicionar uma música ao ponto atual" 



 

        
          
 

 

para que ela apareça onde o cursor de pré-visualização está: 

 

Você também pode ajustar a música na linha do tempo ao arrastar para o local que você deseja que 

seja o ponto de início.

 

 

Na aba "Editar" é possível regular um "Fade In" e "Fade Out", para que a música comece e termine 

com um crescimento ou diminuição do volume:  



 

        
          
 

 

 

 

Você também pode ajustar a música na linha do tempo ao arrastar para o local que você deseja que 

seja o ponto de início. 

 

Editando as cenas 



 

        
          
 

 

Para realizar cortes clique na aba "Editar". Depois, deixe o marcador de reprodução do vídeo sobre a 

áヴea ケue voIê ケueヴ Ioヴtaヴ e Iliケue eﾏ "Dividiヴ“: 

 

 

 

Ao fazer isso, o vídeo é dividido em duas partes e você pode separar o que não quer utilizar: 

 

 



 

        
          
 

 

Digamos que o início do vídeo ficou ruim, por exemplo. Basta dividir o vídeo em duas partes, clicar na 

pヴiﾏeiヴa tiヴa Ioﾏ o Hotão diヴeito do ﾏouse e seleIioﾐaヴ a opção "Reﾏoveヴ“: 

 

 

 

Aplicando Títulos 

O Windows Live Movie Maker separa a função em três categorias: "Título" (1), "Legenda" (2) e 

"Créditos" (3): 



 

        
          
 

 

 

Título: Digite a mensagem na tela e posicioná-la onde preferir (1). Depois, é possível realizar 

formatações no texto (2); defina por quanto tempo o título deve ficar na tela (3); aplique um efeito 

para o aparecimento da mensagem (4); posicione no local de sua preferência na linha do tempo (5): 

 

Legenda: Você pode posicionar o texto sobre um vídeo. Para escolher quando deve aparecer, basta 

criar a legenda e arrastá-la na parte de baixo do vídeo, na linha do tempo: 



 

        
          
 

 

 

 

Créditos: é essencial colocar algo assim ao final do vídeo para que as pessoas saibam quem o fez. 
Funciona de maneira semelhante ao título comum: 

 
 

 

Aplicando efeitos e transições 



 

        
          
 

 

Em "Efeitos Visuais" é possível adicionar um dos vários efeitos que tornam seu vídeo mais "enfeitado". 

Eles são: realçar as bordas, deixar em preto e branco acelerado ou simplesmente com um brilho 

melhorado. Ao pousar o mouse sobre as opções, a pré-visualização reproduz para você ver o resultado. 

 

Na aba "Animações" você adiciona transições entre uma cena e outra, para dar a ideia de passagem de 

tempo. Ou seja, não exagere e procure por aquelas que forem mais sóbrias, pois o excesso nem sempre 

é um ponto forte. 

 

Salvando o vídeo 



 

        
          
 

 

Depois de trabalhar no projeto, é hora de salvar. Clique no menu principal e selecione 

"Salvaヴ Filﾏe“.  

 

Depois, escolha o local para salvar o vídeo: 

 



 

        
          
 

 

Aguarde até que o processo seja concluído e pronto, você pode até assistir ao trabalho pronto: 

 

Publicando o vídeo no YouTube 

 
O processo é bastante semelhante à publicação para arquivos. Clique no menu principal, selecione 

"PuHliIaヴ Filﾏe" e "PuHliIaヴ ﾐo YouTuHe“: 

 



 

        
          
 

 

Depois, escolha o local para salvar o vídeo:

 

 
Escolha título, descrição, palavras-chave ("Marcas"), a categoria à qual ele se encaixa e a permissão 

("Pública" ou "Privada"). Depois, pressioﾐe o Hotão "PuHliIaヴ“: 
 

 



 

        
          
 

 

Agora você deve aguardar até que o programa salve o vídeo e, finalmente, publique-o no YouTube. 

 

Quando finalmente o processo terminar, você pode "Abrir Pasta" para procurar pelo arquivo ou 

visualizá-lo no site em "Exibir Online":

 

 

 

 



 

        
          
 

 

 

Depois de alguns instantes, confira o vídeo no YouTube e compartilhe com seus amigos: 

 

 

Se você tiver algum problema com o envio do vídeo para o YouTube direto do Windows Live Movie 

Maker, é possível salvar normalmente no PC e enviar para o serviço depois. 
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DA CLOUD ÀS APPS – AS DINÂMICAS ATIVAS DE  

MOTIVAÇÃO E INCLUSÃO NA SALA DE AULA 

 

Cria,àEditaàeàPartilhaàVídeosàemà3àpassos 

É uﾏa ferraﾏeﾐta ケue ﾐos perﾏite Editaràvídeos: 

 Coﾏpatível coﾏ áﾐdroid e IO“ ou Wiﾐdo┘s. 
 É siﾏples: ヱヰàfotosàeàヱヰàvídeosàIomàヱ.ヱ5mà(versãoàgratuitaぶ.àNa versão Preﾏiuﾏ paga-se uﾏa ﾏédia de 

15 euros por aﾐo. 
 Não ﾐecessita de coﾐheciﾏeﾐtos prévios de edição de vídeos. 
 ápeﾐas teﾏ ケue decidir ケue teﾏa ケuer ﾏostrar e seguir os passos – perﾏite escolher vídeos e fotos, o 

estiloàdoàvídeo e a músiIaàde fuﾐdo. 
 Perﾏite a visualização de outos vídeos da coﾏuﾐidade, fazer coﾏeﾐtários e partilhar facilﾏeﾐte ﾐas Redes 

“ociais (T┘itter, FaceHook, …ぶ 
 É possível fazer upload direto para o YouTuHe ou ﾏaﾐdar por e-ﾏail 
 Podeﾏos aceder ﾐo ﾐosso perfil aos vídeos criados ﾐa ┘eH ou aos criados por ﾐós 

 

Magisto:àIomoàusarànaàsalaàdeàaula 

 Para atrair a ateﾐção dos aluﾐos, eﾐergizá-los ou despertá-los para uﾏa tarefa; 
 Para iﾐtroduzir uﾏ teﾏa, uﾏ eveﾐto, uﾏa tarefa, uﾏ assuﾐto ﾏotivacioﾐal; 
 Resuﾏir aulas coﾏo TPC; 
 Iﾐcorporado ﾐoutras ferraﾏeﾐtas (sites de e-learﾐiﾐg, kahoot, ...ぶ; 
 Para desafiar os aluﾐos a criar o seu próprio vídeo coﾏ o Magisto, por exeﾏplo ﾐa apreseﾐtação de uﾏa 

visita de estudo, ﾐa apreseﾐtação de Diários Gráficos ou Portefólios, etc. 
 Para criar uﾏ vídeo curto para servir de proﾏoção de uﾏ eveﾐto da escola ou para resuﾏir os destaケues 

de uﾏ eveﾐto escolar; 
 É ﾏuito utilizado eﾏ caﾏpaﾐhas e veﾐda de produtos; 
 Desvaﾐtageﾏ: ﾐa versão gratuita ﾐão é possível orgaﾐizar a seケuêﾐcia das iﾏageﾐs; 
 ás ﾏúsicas utilizadas ﾐão se pagaﾏ direitos de autor a ﾐão ser ケue sejaﾏ para ser puHlicadas eﾏ págiﾐas 

┘eH ou ﾐo youtuHe. 
 
 

DE“CáRREGáRàáàáPLICáÇÃO 

Descarregar a aplicação Magisto eﾐtraﾐdo ﾐa loja do vosso dispositivo ápple “tore ou Play “tore  e iﾐstalar. 
Uﾏa vez iﾐstalada, acedeﾏos à aplicação ﾐo visor do teleﾏóvel, ipad ou taHlet.à“e traHalhar ﾐo coﾏputador, 
aceda eﾏ - https://┘┘┘.magisto.Iom/.à 

 

https://www.magisto.com/
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“eàIarregarànoàHotãoàさGetàstartedざ,àir=àvisualizaràestasàfunIionalidades: 

 

 MyàMoviesà–àOsàmeusàvídeos,àIriadosàporàmimàケueà
podemàseràpúHliIosàouàprivados. 

MyàTimelineà–àLinhaàdoàTempoàondeàapareIemàosà
vídeosàIriadosàporànósàouàケueàguard=mos. 

FindàMyàFriendsà–àLigaràaoàFaIeHookàparaàseguiràeàverà
osàvídeosàdosàseusàamigos 

Upgradeà-àátualizar 

áIIountà“ettingsà–àConfiguraçõesàdeààIonta 

Logàoutà-à“air 
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CRIáRàUMáàCONTáà–àhttps://┘┘┘.magisto.Iom/ 

EsIolheràIomoànosàケueremosàregistar:  

 Email -  Iﾐtroduziﾐdo o 
ﾐoﾏe, eﾏail e pass┘ord 
para criar uﾏa coﾐta. Depois 
receHeﾏos uﾏ eﾏail ケue 
ﾐos vai servir para verificar e 
aceder à aplicação. 

 Google+  - átravés do perfil 
 FaIeHook – átravés do perfil 
 á priﾏeira vez teﾏ ケue se 

registar. 
 Para outras utilizações, Hasta 

iﾐiciar a sessão coﾏ o Logàin 

 

 

 

 

 

 

DepoisàdoàさLogàinざàapareIeàaàp=ginaàprinIipalàIomàv=riosàmenus: 

 

MyàMovies – ﾏostra os vídeos ケue já criou e guardou. 

MyàálHuns – ﾏostra os vídeos criados pelo utilizador e os pesケuisados ﾐa coﾏuﾐidade Magisto e ケue foraﾏ 
guardados. áケui é possível criar pastas para ﾏelhor orgaﾐizar os vídeos 

E┝plore – Perﾏite explorar os vídeos da coﾏuﾐidade Magisto, coﾏ vários assuﾐtos e guardar os preferidos. 

Bussiness – Perﾏite escolher o plaﾐo ﾏais adeケuado para a puHlicação de vídeos coﾏ difereﾐtes preços eﾏ 
fuﾐção de difereﾐtes fuﾐcioﾐalidades. Perﾏite visualizar o さVídeo Marketiﾐg for Magistoざ. 

PriIing – “eleção do plaﾐo ﾏais adeケuado eﾏ fuﾐção de difereﾐtes preços para Profissioﾐais ou Negócio. 

Help – Fuﾐção ﾏuito útil coﾏ tutoriais para todas as fuﾐcioﾐalidades. 
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áàminhaàlinhaàdoàtempoàさMyàtimelineざ 

Éàoàespaçoàmaisàf=Iilàeàr=pidoàondeàasàpessoasàpodemàvisualizaràosàseusàvídeosàonline,àumaàvezàケueàYàumaà
zonaàpúHliIa.àPodeàseràpartilhadaàIomàamigosàeàIomàapliIaçõesànasàRedesà“oIiais. 
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1. CRIáRàUMàVÍDEOàNOàCOMPUTáDORàOUàNOàIPáD/TáBLETàÉàDIFERENTE 

COMPUTáDORà-àhttps://www.magisto.com/ IPáDàOUàTáBLET 

Getà“tartedàà(IreateàanàaIIountぶ 
ouàLogàinà(seàj=àtiveràIontaぶ 

CriaràumaàConta 

Makeàaàvídeoà–àIantoàsuperioàdireito Façaàumàfilme,àHotãoà+àemàHai┝o 

 

 

Passoàヱ 
áDDàPHOTO“àáNDàVIDEO“à–àáDICIONáRà
FOTO“àEàVÍDEO“ 
-àDiretamenteàdoàtelemóvelàouàtaHletà-àUpload 
-àáIedendoà<àIontaàdaàGoogleàDrive 
áHre-seàumàYIranàIomàaIessoà<sàfotosàeàvídeosà
disponíveisànoàseuàdispositivo 

Passoàヱà 
“eleIIionaràoàestiloàdeàedição 
(IliIandoànaàesIolhaぶ 

Passoàヲ 
“ELECTàNáàEDITINGà“TYLEà-à“ELECCIONEàUMà
E“TILOàDEàEDIÇÃO 
PodeàpersonalizaràoàseuàvídeoàesIolhendoàumàtemaà
(efeitosàeàestilosぶàdisponíveis. 
“eleIIionaràoàestiloàdeàediçãoàIliIandoànoà
pretendido 

Passoàヲ 
“eleIionaràヱヰàfotosàeàヱヰàvídeos,àaàpartiràdoàvisorà
ケueàapareIeàIomàosàseusàvídeoàeàfotos.à 
“eleIionaràasàfotosàouàvídeosàケueàケueràintroduzirà
noàfilmeàaàIriar.àEstaàseleIçãoàsurgeànaàparteà
inferioràdoàYIranàIomàumàvistoàverdeà 
CliIarànoàIantoàsuperioràdireitoàemà
さpró┝imoざ 

 

 
 

Passoà3 
CHOO“Eàáà“OUNDTRáCKà–àE“COLHáàUMáà
TRILHáà“ONORá 
“eleIionaràaàざTrilhaà“onoraざàIomàaàmúsiIaà
pretendidaàparaàoàseuàfilmeàIliIandoànoàvisor. 

Passoà3 
“eleIIionaràtrilhaàsonoraànoàvisoràIomàmúsiIasà
gratuitasàouàversãoàprofissionalàIomàmaisà
opções.à“eàIliIarànoàsímHoloàIomàtri>ngulo,à
apenasàouveàaàmúsiIaàeàpodeàiràe┝perimentandoà
aàmaisàadeケuado,àseàIliIarànaàfoto,àesIolheàessaà
músiIa. 
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PRIVáCIDáDEàDO“àVÍDEO“ 

QuandoàoàMagistoàIriaàumàvídeo,àporàdefeitoàaàapliIaçãoàgrava-oàIomoàprivado.àCadaà=lHumàforaàdaàさMyà
timelineざàYàprivado.àNoteàケueàseàIoloIaràumàvídeoànaàさMyàtimelineざàYàpúHliIo. 

 

REMOVERàVÍDEO“àDEàさMYàTIMELINEざ 

1. Daàさhomepageざ,àIliIaràemàさMyàMoviesざ. 
2. CliIarànoàvídeoàケueàケueràadiIionaràouàremover. 
3. CliIarànoàsímHoloàIomàosàtrZsàpontos. 
4. CliIaràemàさáddàtoàálHumざàeàesIolheràoà=lHum,àIliIarànoàvistoàverde. 
5. VerifiIarànaàさMyàTimelineざàseàfoiàadiIionadoàouàremovido. 
6. CliIaràemàさDoneざàparaàsalvaràasàalterações. 

 

PáRTILHáàDEàVÍDEO“ 

Osàvídeosàpodemàseràpartilhadosàparaàoutrasà┘eHsitesàeàredesàsoIiaisàケueàusemàoàMagisto. 

1. Daàp=ginaàprinIipal,àIliIaràemàさMyàálHunsざ. 
2. CliIarànoàvídeoàケueàケueràpartilhar,ànoàsímHoloàIomàさtrZsàpontosàhorizontaisざàケueàpermite:à-àHai┝ar;à

Iopiaràeàeditar;àadiIionaràaà=lHuns;àremoveràdaàlinhaàdoàtempo,àinformaçãoàeàIanIelar. 
3. CliIarànoàHotãoàdeàさpartilharざànoàIantoàinferioràesケuerdoàdoàvídeoàケueàpermiteàpartilharàIom:à 

FaIeHook;àInstagram;àE-mail;àMensagens;àYoutuHe;àT┘itter;àGoogle+;àCopiaràLink;àBi┝aràeàádiIionaràaà
ãlHuns. 

 

 

JU“TàáDDàáàTITLE 
ádjustàseetingsà–àLengthàáutomatiIàouàLargeràmovieà
eà“áVE 

TÍTULOà-à“urgeàumàvisoràparaàadiIionaràumàtítuloà
aoàseuàfilmeàeànaàparteàinferioràumàresumoàdeà
todasàasàseleIçõesàj=àefeItuadas.àDefinaà
Iumprimentoàdoàfilme. 

Makeàmyàmovie NaàparteàinferioràdoàvisoràIliケueàemàさFaçaàmeuà
Filmeざàeàsurgir=àumaàinformação. 
 

MyàMoviesà–àapareIeàさWeàareàmakingàyouràvídeoざ QuadroàverdeàさCriandoàumàfilme…podeàlevarà
algunsàmintos.àávisaremosàケuandoàestiverà
pronto. 

VisualizaràoàvídeoàeàesIolheràさ“aveàMovieざàouà
さNe┘!àEditざ 

VisualizaràoàvídeoàケueàapareIeànaàformaàdeà
rasIunho.àPodeàsempreàさEditarざàeàsuHstituiràoà
ケueànãoàgostaràouàさ“alvarざàseàfiIaràIomàessaà
versão. 
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DA CLOUD ÀS APPS – AS DINÂMICAS ATIVAS DE MOTIVAÇÃO E INCLUSÃO NA SALA 

DE AULA 

 

Iﾐstagraﾏ 
 

 

 

O que é o Instagram? 

 

O Instagram é uma rede social online onde se compartilham fotos e vídeos entre os seus 

usuários, que permite aplicar filtros digitais e compartilhá-los em vários serviços de redes 

sociais, como Facebook, Twitter, Tumblr e Flickr. 

 

             Vamos começar? 

 

1. Instale a aplicação 

 

2. Crie uma conta  

 

Uma vez que já tem a aplicação é só preencher o formulário correctamente. 
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Quando estiver pronto, é só carregar em registar e já terá a sua conta criada  

 

3. Funcionalidades (PC) 

 

Quando entra no Instagram através de um computador, terá um menu bastante parecido com 

este: 

 

onde tem um atalho para a home page; onde vê as suas publicações e as publicações de quem 

está a seguir;  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a barra de pesquisa onde pode 

procurar pessoas, さHashtagざ e 
locais; 

a ferraﾏeﾐta de さExploreざ oﾐde 
pode encontrar publicações de 

coisas que goste ou pessoas que 

talvez conheça ou queira seguir; 
a ferramenta de notificações onde 

pode ver quem gostou das suas 

publicações e quem o seguiu; 
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                                  Se estiver no computador, só poderá 

alterar o seu perfil. 

 

 

Na sua home page à sua direita, poderá ver as instastories de quem segue e a sua  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Funcionalidades 

(Telemóvel/tablet) 

 

 

e finalmente o atalho para aceder 

à sua conta. 

Tanto no tablet como no telemóvel vai ter 

esta homepage. 

No canto superior tem um icon de uma 

maquina fotográfica onde tira fotografias para 

a sua instastory. 

No lado oposto acede as mensagens. 
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Tal como no computador, temos uma barra de ferramentas/atalhos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Homepage Pesquisa e explorar  Publicar  Notificações O seu perfil 

No menu de pesquisa, é-nos 

apresentada a barra de pesquisa, 

instastories que nos possam 

interessar e publicações de páginas 

que o Instagram nos sugere.  
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5. Publicar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O menu do seu perfil deve ter este 

aspeto. 

 

 

 

Ao contrário do computador, no 

telemóvel/tablet podemos ter 

acesso a mais coisas tais como: 

1. As suas instastories 

guardadas; 

2. O modo como pretende 

ver as suas publicações; 

3. As fotos onde as pessoas 

o identificam a si; 

4. As publicações que 

guardou de outros 

utilizadores onde só você 

é que tem acesso, e aos 

seus álbuns. 

 

1 
4 

2 

3 

Quando queremos adicionar uma publicação, 

carregamos no símbolo do mais (ver pág. Anterior) e 

seguimos os seguintes passos;  

 

 

 

 

 

 

1. Escolha uma fotografia  
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2. Edição de imagem: depois de escolher a imagem, pode editá-la com os filtros já 

estabelecidos pelo Instagram ou pode simplesmente editá-la você mesmo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Depois de ter editado a imagem, ou não, 

pode identificar outros utilizadores do 

Instagram, a localização de onde tirou a 

fotografia. 

 

4. Também pode compartilhar a sua 

publicação nas redes sociais apresentadas 

na imagem. 

 

 

Depois de tudo isto a sua publicação está pronta!  
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5. Gostar da publicação; 

6. Comentar a publicação; 

7. Enviar a publicação; 

8. Guardar a publicação. 

  7 6 8 5 


