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De arrancada
• Envio deste material por link, garanta o material que sua equipe precisa ter em 

mãos antes da reunião.

• Nos Slides com estes símbolos                     há o link de um vídeo, explicando 
“como” ou mostrando detalhes da ferramenta. Não se preocupe em olhar tudo 
agora, o material é seu também. Consulte e explore melhor no decorrer do seu 
tempo.

• Estes vídeos também estão disponíveis no meu canal do Youtube Wendy Ensina 
(muito humilde). Inscreva-se, pois estou sempre postando novos tutoriais.

• Aliás, você já tem um canal? Salve seus vídeos, salve canais de seu 
interesse, monte playlists de conteúdo (trilha). 

• Neste link de Padlet constam todas as ferramentas que eu utilizo em sala de aula 
e para atividades de extensão e pesquisa (em tempos normais e atuais):   
https://padlet.com/wendy_carraro/mytechnologytoolsatclass
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Salas de Comunicação 
com equipe



ELOS – SALAS COMUNICAÇÃO

O que é a ferramenta:
Permite realizar reuniões de forma síncrona entre os participantes. É a
ferramenta business da Mconf.

Por que é interessante usar a ferramenta em atividade:
Porque permite que as pessoas possam se reunir em pequenos
grupos, compartilhando tela, materiais, bate-papo, imagem (para
conversarem), possibilitando maior interação.

Como usar a ferramenta em sala de atividade:
Atividades propostas durante a atividade, ou em horários combinados entre
os participantes. Reuniões de grupos. Formar grupos durante a atividade:
um integrante cria o link da sala e encaminha aos demais para entrarem e se
reunirem.

Pontos positivos e pontos desafiadores de usar a ferramenta em atividade:
interação, construção conjunta, dinâmica. Permite compartilhar
tela, carregar arquivos. Todas as interações do Mconf. Ferramenta gratuita
até 15 pessoas. Permite gravar 2 reuniões. Mas tem opção de
baixar, salvar, excluir e gravar outros.

COMO UTILIZAR 
SALAS ELOS



MICROSOFT TEAMS – SALAS DE COMUNICAÇÃO

O que é a ferramenta:
Permite realizar atividades de forma síncrona ou assíncronas com gravação.
Vinculada à conta da UFRGS.

Por que é interessante usar a ferramenta em atividade:
Porque é possível realizar uma atividade na modalidade online. Envolve os
participantes com o conteúdo; se as atividades forem síncronas os estudantes
podem participar realizando comentários no bate-papo, compartilhando tela; é
possível fazer atividades durante a atividade. Opção de ativar áudio e vídeo parapossível fazer atividades durante a atividade. Opção de ativar áudio e vídeo para
todos participantes. Participantes também podem conduzir a apresentação. A
gravação pode ser acessada, posteriormente. Pode ser utilizado para gravação e
acesso posterior dos participantes, atividades assíncronas.

Como usar a ferramenta em sala de atividade:
atividades síncronas ou gravar reuniões para serem acessadas posteriormente.

Pontos positivos e pontos desafiadores de usar a ferramenta em atividade:
interação, registro, construção conjunta, feedback, avaliação. Dinâmica semelhante
a soluções de vídeo atividades por Facebook e Youtube.

Acesse <http://microsoft365.ufrgs.br/> e 
identifique-se:



GMEET – SALAS COMUNICAÇÃO

O que é a ferramenta:
Permite realizar reuniões de forma síncrona entre os participantes. Vinculada à
conta da UFRGS.

Por que é interessante usar a ferramenta em atividade:
Porque é possível realizar uma atividade na modalidade online. Envolve os
participantes com o conteúdo; se as atividades forem síncronas os estudantes
podem participar realizando comentários no bate-papo, compartilhando tela; é
possível fazer atividades durante a atividade. Opção de ativar áudio e vídeo parapossível fazer atividades durante a atividade. Opção de ativar áudio e vídeo para
todos participantes. Participantes também podem conduzir a apresentação. A
gravação pode ser acessada, posteriormente. Pode ser utilizado para gravação e
acesso posterior dos participantes, atividades assíncronas.

Como usar a ferramenta em sala de atividade:
atividades síncronas ou gravar reuniões para serem acessadas posteriormente.

Pontos positivos e pontos desafiadores de usar a ferramenta em atividade:
Permite compartilhar tela, carregar arquivos. Fazer gravações, utilização de vídeo
e áudio pelos participantes.



Geração de conteúdo



O que é a ferramenta:
É um mural digital.

Por que é interessante usar a ferramenta:
Permite compartilhar conteúdos em diferentes formatos: vídeo, links e arquivos
possibilitando o compartilhamento através de um link.

Como usar a ferramenta:
Em encontros síncronas pode-se construir conteúdo com equipe ou convidados. É possível
elaborar apresentações e atividades na ferramenta e compartilhar o link com o público-alvo.

CONHECENDO O 
WAKELET

Acesse: https://padlet.com/
https://wakelet.com/

CONHECENDO O 
PADLET

Pode ser colaborativa. Possibilita elaborar em diferentes formatos .

Pontos positivos e pontos desafiadores de usar a ferramenta: permite reunir elementos
sobre uma mesma temática, com usuários diferenciados. Ou avaliar, ou compartilhar.
Permite ainda gerar imagem, arquivo pdf e Excel do conteúdo publicado. A imagem ajuda a
ilustrar a estrutura do mural, o pdf sintetiza todos os conteúdos em um formato de
Newsletter e o Excel permite fazer análises métricas. Há também as Estatísticas para se ter
conhecimento da quantidade de visitantes.

• Atividade Padlet: incluir no Padlet link da sua área ou 
arquivo de gerenciamento da equipe (sem dados).
Atividade Wakelet: incluir documento de orientação 
gerado em seu setor.



O que é a ferramenta: 
Ferramentas que auxiliam na elaboração de infográficos, apresentações, flyers, 
banners e materiais para mídias sociais.

Por que é interessante usar a ferramenta:

ELABORANDO 
INFOGRÁFICOS COM 

PIKTOCHART E CANVA

Acesse: 
https://www.canva.com/
https://piktochart.com/

Permite a partir de templates disponibilizados nas ferramentas a criação de 
material de divulgação de conteúdos.

Como usar a ferramenta: 
Recomenda-se utilizar os templates conforme o objetivo da divulgação.  

Pontos positivos e pontos desafiadores de usar a ferramenta: permite 
compartilhamento e edição de forma rápida e eficiente. Versões em aplicativos 
ou no computador. Facilidade de edição dos templates. 



Gestão da equipe



Gestão da equipe

https://slack.com/

https://trello.com/ - criar um time
Exemplo: https://trello.com/b/YjGS2U0i/curso-de-
gerenciamento-de-projetos-e-tarefas-com-o-trello

https://moodlecolaboracao.ufrgs.br/

https://slack.com/

https://evernote.com/



CRIANDO ARQUIVO 
NO GOOGLE DRIVE

GOOGLE DRIVE

O que é a ferramenta: 
É um conjunto de ferramentas na nuvem. Possibilita construir 
documentos em Word, Excel, Power Point, Formulários em 
conjunto com outros usuários .

Por que é interessante usar a ferramenta em atividade:
Porque permite que as pessoas construam e elaborem atividades 
em um mesmo documento em tempo real ou não. Ao receber o 

NO GOOGLE DRIVE

COMO 
COMPARTILHAR NO 

GOOGLE DRIVE

em um mesmo documento em tempo real ou não. Ao receber o 
link editável os usuários podem dividir as tarefas e elaboram o 
documento em conjunto. Em uma atividade síncrona o professor 
com o link pode acompanhar a execução da tarefa. Em atividade 
assíncrona o professor pode avaliar o andamento da tarefa.

Como usar a ferramenta em sala de atividade: 
Atividades propostas durante a atividade, ou em horários 
combinados entre os estudantes. O link deve ser editável. 

Pontos positivos e pontos desafiadores de usar a ferramenta em 
atividade: interação, construção conjunta, dinâmica em tempo real 
ou não. Compatível com Google Classroom.



Comunicação interna e 
externa



WHATSAPP/TELEGRAM

O que é a ferramenta: 
Meio de comunicação.

Por que é interessante usar a ferramenta em atividade:
Porque permite uma rápida comunicação entre as pessoas. Dúvida de um 
pode ser de outros. Um ajudando, ajuda todos. Respeito às regras para o bom 
uso da ferramenta. 

CRIANDO GRUPO DE 
WHATSAPP E ENVIANDO 

CONVITE POR LINK

Como usar a ferramenta em sala de atividade: 
Grupo com toda a turma, com os grupos que estejam envolvidos em alguma 
atividade específica. 

Pontos positivos e pontos desafiadores de usar a ferramenta em atividade: 
interação, construção conjunta, dinâmica em tempo real ou não. Ferramenta 
alternativa é o Telegram.

• Atividade WhatsApp: que tipo de informações sua área 
pode compartilhar conteúdo pelo WhatsApp?
Atividade Telegram: ativar Telegram.



SCREENCASTIFY

O que é a ferramenta:
É uma ferramenta para gravar a tela. Possibilita gravação com imagem, apenas a tela, apenas a
imagem.

Por que é interessante usar a ferramenta em atividade:
Permite a elaboração de vídeos para diferentes fins: uma apresentação, um feedback com
compartilhamento de tela.

CONHECENDO O 
SCREENCASTIFY

Acesse: 
https://www.screencastify.com/

compartilhamento de tela.

Como usar a ferramenta em sala de atividade:
Recomenda-se em atividades autônomas para o aluno elaborar vídeos, ou então para o professor
dar feedback e orientações específicas.

Pontos positivos e pontos desafiadores de usar a ferramenta em atividade: vídeos permitem a
geração de conteúdo. Como ferramenta de feedback e orientações por parte do professor otimiza
o processo de orientações específicas em que é necessário demonstrações. A ferramenta é free
para elaboração de vídeos até 5 min. Eu assino esta ferramenta.

• Atividade Screencastify: que tipo de informações sua 
área pode compartilhar elaborando vídeos curtos?



Atividades colaborativas



O que é a ferramenta:
É uma ferramenta que permite fazer consultas de forma interativa.

Por que é interessante usar a ferramenta:
Permite a elaboração de atividades de forma dinâmica, em reuniões síncronas, podendo
também ser aplicado em momentos diferenciados pelos participantes. Pode-se utilizar para
realizar avaliações, identificar percepções, validar conhecimentos.

CONHECENDO O 
MENTIMETER

Acesse: 
https://www.mentimeter.com/

realizar avaliações, identificar percepções, validar conhecimentos.

Como usar a ferramenta:
É muito comum o uso do Mentimeter em atividades presenciais, onde a interação é feita com o
uso do celular, quando o participante registra o código apresentado na tela da apresentação. Na
modalidade online é possível compartilhar um link pelo campo de comentários ou disponibilizar
o link previamente. Há várias possibilidades do uso da ferramenta como formação de nuvem de
palavras a partir de percepções, registro de textos, múltiplas escolhas, entre outros.

Pontos positivos e pontos desafiadores de usar a ferramenta: em atividades síncronas ou
assíncronas promove interação e descontração com os participantes, agrega conhecimento.
Não é possível identificar os usuários a partir de seus registros, apenas a quantidade de
participantes.



MURAL/Jamboard

O que é a ferramenta:
É uma ferramenta que permite realizar atividades conjuntamente com outras pessoas.

Por que é interessante usar a ferramenta em atividade:
Permite a elaboração de atividades de forma dinâmica, em atividades síncronas ou para a
proposição de atividades em grupo, não necessariamente em tempo real.

Como usar a ferramenta em sala de atividade:
Pode-se usar em atividades síncronas ou na atividades em grupos fora do horário da
atividade. Pode ser apenas uma ferramenta para construção de projetos e ilustrações. Há
muitos templates que podem se adequar à realidade do contexto.

CONHECENDO O 
MURAL

muitos templates que podem se adequar à realidade do contexto.

Pontos positivos e pontos desafiadores de usar a ferramenta em atividade: : em
atividades síncronas permite visualizar o trabalho sendo elaborado pela turma. Funciona
da mesma dinâmica que o Google Drive, se os participantes estão em uma sala de
comunicação podem trabalhar conjuntamente em tempo real, ou não. Orientações em
Inglês. Treinamento do uso é recomendado, ainda estou treinando!

• Atividade Check-out
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https://avulte.com.br/sistemas/cartao-
ponto/?utm_source=google&utm_medium=adwords&utm
_campaign=cartao-
ponto&gclid=CjwKCAjwz_WGBhA1EiwAUAxIcXhywuOo8pz
kE5vCv1Zq5CIhjSJstqqkalhgOAMF0mFLbQB3FYNi6BoCiYYQ
AvD_BwE

https://basecamp.com/https://basecamp.com/

https://www.trt4.jus.br/portais/trt4/como-
instalar



CHECK-OUT

● https://jamboard.google.com



Referências
Para saber mais consulte vídeos no canal Wendy Ensina, Playlist “Oficinas de 
Ferramentas Tecnológicas para o ensino.” 

Consulte mais ferramentas tecnológicas no mural digital: Consulte mais ferramentas tecnológicas no mural digital: 
https://padlet.com/wendy_carraro/mytechnologytoolsatclass




