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A EduConecta é uma empresa comprometida com a
Educação e com a Tecnologia, e tem como meta
pesquisar e desenvolver soluções que unam esses dois
conceitos, permitindo que novas práticas pedagógicas
possam ser realizadas no cotidiano escolar.

A EduConecta presta serviços de Consultoria Educacional
com foco principal na utilização de tecnologias dentro das
salas de aula e em ambientes virtuais de aprendizagem,
quando utilizada a modalidade de ensino a distância.

Realiza Projetos para o uso das novas tecnologias,
sobretudo a internet e outras inovações digitais para
instituições e empresas, em todos os níveis e modalidades
de ensino.

SOBRE A
EDUCONECTA
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Conheça as nossas redes!

https://www.facebook.com/educonecta
https://www.educonecta.com.br/
https://www.instagram.com/


Que a Web está "recheada" de possibilidades e ferramentas que
auxiliam o uso de tecnologias na Educação, todos nós sabemos. 

Mas como organizar todas essas Ferramentas para acessá-las de
forma organizada e dinâmica?

A EduConecta resolveu dar uma mãozinha para você Professor (a),
que gosta de inovar em suas aulas e não tem tempo a perder.
 
As dicas foram organizadas por categorias para que você possa
escolher de acordo com sua proposta pedagógica.

Esperamos que as dicas possam incrementar ainda mais suas aulas e
ajudá-lo (a)  a  se Conectar cada vez mais com seus alunos.
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"As tecnologias  são as  grandes janelas  que
fazem com que as  escolas  dialoguem com o
mundo" 

José Moran

PROFESSOR E ALUNO EDUCONECTADOS

FERRAMENTAS DA WEB PARA
EDUCADORES



O armazenamento na nuvem é um modelo de computação que hospeda dados na Internet por
meio de um provedor, gerencia e opera o processo como um serviço. Esse serviço por sua vez,
é feito por plataformas que podem ser utilizadas de forma gratuita, cada uma com suas regras
específicas. 
Oferecendo segurança e praticidade ao usuário, esse tipo de armazenamento torna possível
acessar e compartilhar arquivos a qualquer hora e lugar, tendo como pré-requisito somente o
acesso à internet. 
Para facilitar o seu acesso a esse tipo de recurso, listamos as principais plataformas do
mercado, que podem ser acessadas através de aplicativos e páginas na internet. 

Além do armazenamento em nuvem, essa plataforma também conta com a opção de
compartilhamento de dados, scanner de documentos e o Dropbox Paper, que funciona como
um documento colaborativo, trazendo mais agilidade, facilitando o trabalho em equipe.

Dropbox

O mais conhecido e utilizado do mercado, o Google Drive conta com uma vasta opção de
ferramentas, que vão desde o Google Docs, que possibilita a criação de arquivos em
modelos compatíveis com o Word e Excel até a criação de sites.

Google  Drive

Desenvolvido pela Microsoft, o OneDrive já vem sincronizado com vários produtos da
empresa, o que facilita bastante na hora de trabalhar. No geral, as ferramentas oferecidas
são bem similares às das outras plataformas, como o armazenamento de dados e a criação
de arquivos em modelos compatíveis com o pacote Office.

OneDrive

ARMAZENAMENTO EM NUVEM
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https://www.dropbox.com
https://www.google.com/intl/pt-BR_ALL/drive/
https://www.microsoft.com/pt-br/microsoft-365/onedrive/online-cloud-storage
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Diferente de tudo que as outras plataformas tem a oferecer, o Prezi possibilita a criação de
apresentações com uma estrutura bem diferente do que estamos acostumados a ver.

Prezi

Com uma usabilidade bem simples, o Sway tem o poder de criar apresentações super
interessantes com ferramentas básicas, mas que causam muito impacto.

Sway

Essa plataforma trabalha com apresentações em formato de vídeo. Com ela é possível criar
apresentações do zero ou até mesmo trabalhar em arquivos já existentes. Outro exemplo de
plataformas que trabalham na mesma linha são a Video Scribe e a Wideo.

Powtoon

APRESENTAÇÕES ANIMADAS
Apresentações animadas são recurso muito interessantes para expor conteúdos de forma
mais impactante, por isso, vale a pena dar uma olhada nas ferramentas que disponibilizamos
abaixo e escolher a que tem mais a ver com o seu trabalho.

https://prezi.com/?click_source=logged_element&page_location=header&element_type=logo
https://login.live.com/login.srf?wa=wsignin1.0&rpsnv=13&ct=1597689698&rver=7.3.6963.0&wp=MBI_SSL&wreply=https:%2F%2Fsway.office.com%2Fauthredir%3Furl%3Dhttps%253a%252f%252fsway.office.com%253a443%252fmy%26hurl%3DAkcdieCWHh9C%252b66rdS4Ja2wweK9s29lr0G718z%252f4NOo%253d.tfNs%252b0rRZ4RUap4%252b3BZoGq9fI%252bm80nT3lQ%252bR2gVcXB8%253d%26ipt%3D0%26sn%3Dalternate%26si%3D1%26wctx%3D8cffa951-052d-48c8-91e9-609f00ab5156&lc=1046&id=296906&lw=1&fl=easi2&aadredir=1
https://www.powtoon.com/?edgetrackerid=6032486722183
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Além de ferramentas para edição de fotos, essa plataforma também conta com opção para
criar colagens, memes, editar vídeos e converter arquivos.

Photogramio

É um editor de fotos on-line e gratuito bem bacana que conta com ferramentas de edição
baseadas em IA.

Pixlr

O Canva é uma plataforma bem bacana para criação de arquivos para os mais diversos usos.
Além de servir como um editor de imagens ele também possibilita a criação de
apresentações, cartazes e e-books, por exemplo.

Canva

EDIÇÃO DE IMAGENS
Imagens são recursos muito valiosos e importantes dentro do processo de aprendizagem.
Elas têm o poder de enfatizar e transformar significados, o que torna o processo cognitivo
muito mais eficiente. São muito utilizadas na área da educação, mas também em profissões
voltada para a comunicação, pelo seu grande poder em expressar ideias.

Está precisando de uma mãozinha para remover o fundo de imagens?
Vejas nossas dicas:

Removebg

Selecione a imagem que o Removebg faz todo o resto. Baseada em IA, essa plataforma
seleciona sozinha o fundo da imagem e faz a remoção. 

Background Burner

Essa plataforma remove de maneira automática o fundo de fotos, mas também permite que
você ajuste a edição clicando na área desejada. 

https://photogramio.com/pt
https://pixlr.com/br/
https://www.canva.com/
https://www.remove.bg/pt-br
https://burner.bonanza.com/
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Para criar é bem simples, é só escolher uma imagem e colocar um texto legal sobre ela.

Quickmeme

O Imgur é uma plataforma que possibilita a criação e publicação de memes e gifs.

Imgfl ip

Essa plataforma funciona como um repositório de gifs e também uma plataforma de criação,
nela é possível fazer criações a partir de links do Facebook e Youtube, por exemplo.

Make a  Gif

GERADOR DE GIFS E MEMES
Que os memes e gifs fazem muito sucesso hoje em dia não há dúvidas, por isso, talvez seja
uma estratégia bem interessante incorporá-los dentro da sala de aula. Pelo menos algumas
risadas você vai conseguir extrair dos seus alunos.

http://www.quickmeme.com/
https://imgflip.com/
https://makeagif.com/
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É um recurso de edição de vídeos do Youtube e que fica disponível na própria plataforma,
para utiliza-lo basta fazer upload do vídeo.

Youtube Studio

Uma das plataformas mais conhecidas para edição, o Vimeo possibilita a edição e animação
de vídeos de forma bem simples e intuitiva.

Vimeo

Com opções bem interessantes em sua versão gratuita, o Clipchamp é uma boa opção a se
levar em consideração na hora de escolher um editor de vídeos.

Clipchamp

EDIÇÃO DE VÍDEOS
Tem interesse em usar vídeos em seu material didático, mas não sabe por onde começar?
Escolher um bom editor é algo importante para criar vídeos bacanas e que ajudem a alcançar
o seu objetivo. Inspire-se nas dicas da EduConecta.

https://www.youtube.com/
https://vimeo.com/pt-br/
https://clipchamp.com/pt-br/
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Essa plataforma é conhecida por possuir uma coleção gratuita de AVATAR personalizável
bem interessante, com ela é possível editar uma série de coisas, inclusive dar voz ao
personagem, o que torna o processo bem divertido. Além do site, a ferramenta também
conta com um aplicativo para dispositivos móveis.

Voki

Focado em alguns estilos específicos, esse site tem a opção de criar personagens e
ambientes em 2D com algumas animações mais simples.

Elouai

Além de contar com personagens prontos é possível criar novos através de um processo de
criação bem intuitivo, bem semelhante a um jogo de vestir o personagem, basta selecionar a
opção desejada e misturar os desenhos.

Mangatar

CRIAÇÃO DE AVATARES
Uma opção bem simples, mas também muita efetiva é a utilização de AVATAR em materiais
didáticos, eles trazem uma linguagem nova e divertida para a aula, tornando-se um grande
recurso para os professores.

Crie seu próprio Avatar com nossas dicas e compartilhe com seus alunos :)

https://www.voki.com/
http://elouai.com/
https://mangatar.framiq.com/pt/
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Com foco na criação de conteúdo visual, a plataforma conta com temas gratuitos e
personalizáveis que vão além de infográficos.

Picktochart

Com um acervo bem bacana, a plataforma conta com temas que podem ser personalizados
pelo usuário e vão desde infográficos e banners até vídeos.

Visual . ly

É uma ferramenta simples e rápida para criar, tanto infográficos, quanto gráficos tradicionais,
como os de pizza e barra. No plano gratuito, há vários temas diferentes que podem ser
personalizados.

Inforgr .am

INFOGRÁFICOS E DIAGRAMAS
Diagramas e infográficos são ferramentas de visualização rápida, que tem como objetivo
condensar informações de forma visual e são ótimas opções para trabalhar de maneira mais
didática com grande volume de informações.

Tudo pode ser personalizado, do texto ao plano de fundo, passando pelo nome do arquivo e
os objetos inseridos no infográfico. Tudo fica de acordo com a sua imaginação.

Easel ly

https://piktochart.com/
https://visual.ly/
https://infogram.com/pt/
https://www.easel.ly/
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O Mentimeter é uma plataforma que oferece muitas possibilidades, nela é possível criar
apresentações, questionários, nuvens de palavras dentre muitas outras coisas.

Mentimeter

Com uma interface bem bacana o Genially também oferece muitas possibilidades para
criação, além de mapas mentais e apresentações, possibilita criar infográficos e
questionários.

Genial ly

Especializada somente em mapas mentais, o Mindmup é uma ferramenta bem completa e
simples de ser utilizada.

Mindmup

Mapas mentais e apresentações animadas são opções bem interessantes de se utilizar
quando queremos transmitir informações de forma estruturada, tornando a compreensão
mais simples através de informações mais visuais.

MAPAS MENTAIS E
APRESENTAÇÕES ANIMADAS

O Coggle é uma ferramenta online, disponível na versão web e também aplicativo, que
possibilita a criação e compartilhamento de mapas mentais e fluxogramas.

Coggle

Também com versão Web e aplicativo, essa plataforma é uma das mais simples de se utilizar,
oferecendo uma série de possibilidades para criação. 

Simple  Mind

https://www.mentimeter.com/
https://www.genial.ly/
https://www.mindmeister.com/pt
https://coggle.it/
https://simplemind.eu/
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Faça o cadastro e tenha acesso ao número de cliques que seu link recebeu e até mesmo de
que local do mundo eles vieram. Há como saber também quem mais encurtou o mesmo link
que você.

Bit . ly .com

Além de oferecer a opção de comprimir links, também é possível personalizá-los para
melhorar a identificação.

t inyurl .com

Com uma página bem simples e intuitiva, a plataforma somente faz a compressão do link.

Notlong.com

ENCURTADOR DE LINKS
Precisa compartilhar um link com os alunos e ele é extenso demais? Use a dica de
encurtador de link que um link curto e facilita o compartilhamento.

Com uma página bem simples de utilizar, o Is.gd também tem a opção de gerar micro-URLs.

Is .gd

https://bitly.com/
https://tinyurl.com/
http://notlong.com/
https://is.gd/
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Com a possibilidade de personalizar a imagem do código, essa plataforma é bem popular e
possibilita o upload de vários tipos de arquivos.

Qr Code Generator

Bem similar a plataforma apresentada anteriormente, a Qr Stuff também tem a opção de
fazer análise de acessos

QR Stuff

O diferencial dessa ferramenta em comparação com as outras citadas anteriormente são as
opções de personalização da imagem do código que fogem ao o que é oferecido geralmente.

E-lemento

QRCODE
A criação de Qrcodes costuma ser algo muito simples e abre muitas possibilidades para
utilização. Atenção: Para a leitura do QrCode é necessário que se utilize tablets ou
smartphones. Alguns dispositivos já vem com essa opção, mas também é possível contar
com o auxílio de aplicativos específicos para a leitura.

https://br.qr-code-generator.com/a1/?ut_source=google_c&ut_medium=cpc&ut_campaign=pt_rlsa&ut_content=qr_code_exact&ut_term=cria%C3%A7%C3%A3o%20de%20qr%20code_e&gclid=CjwKCAjwr7X4BRA4EiwAUXjbt6lCwI76nDTDDUJHafynvdRyAnzJAiSf0kfRmhtJj-MCJEYX17lo5xoCtgAQAvD_BwE
https://www.qrstuff.com/
https://e-lemento.com/
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O Issuu é a plataforma mais conhecida da área, especializada apenas na publicação, com a
possibilidade dos usuários fazerem o upload de livros e revistas digitais.

Issuu

Não é só uma ferramenta de publicação, mas também de criação de livros digitais, o
MyeBook permite que o usuário crie e edite eBooks facilmente.

MyeBook

Semelhante ao Issuu, o Calameo também é especializado em publicação de conteúdo, no
entanto possui algumas funcionalidades diferentes..

Calameo

E-BOOKS
Tem um material legal em formato de e-book e gostaria de disponibiliza-lo na web? Uma boa
opção são os sites de hospedagem, neles você arquiva os seus documentos e cria links para
compartilhamento e publicação.

https://issuu.com/
https://www.myebook.com/
https://pt.calameo.com/
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A Wordclouds é a plataforma mais completa da nossa lista, pois tem opções de
personalização mais avançadas que as demais, nela é possível editar o formato, cor e fonte
da nuvem.

Wordcloud

É uma plataforma um pouco mais complicada que as outras pois não faz a contagem das
palavras, nela você precisará inserir manualmente uma a uma, mas o resultado final é bem
bacana, então vale a pena o trabalho.

Word Art

NUVEM DE PALAVRAS
Nuvens de palavras auxiliam no destaque na organização de palavras chave e em diferentes
cores e formatos.

https://www.wordclouds.com/
https://wordart.com/
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No Stripcreator é possível criar histórias em quadrinhos de forma bem simples e também
acompanhar as que são postadas por usuários da plataforma.

Str ipcreator

O Muvisu é software que possibilita a criação de animações 3D, com ele é possível criar
cenários e personagens.

Muvisu

Animações e histórias em quadrinhos possibilitam a transmissão de mensagens de forma
mais divertida e lúdica, o que pode tornar o conteúdo bem mais interessante.

Dica: Crie projetos com seus alunos usando essas ferramentas e deixe a criatividade rolar.

HISTÓRIAS EM QUADRINHOS E
ANIMAÇÕES

http://www.stripcreator.com/make.php
https://www.muvizu.com/


Conheça as nossas redes!

https://www.facebook.com/educonecta
https://www.instagram.com/
https://www.educonecta.com.br/



