
 

 

 

 

Plano de Ensino @ Distância – Bibliotecas @ Distância 

 

Bibliotecas Escolares do Agrupamento 

 

 
Consciente do papel decisivo das tecnologias digitais e de trabalho à distância, fundamental durante 

esse período de confinamento, as bibliotecas escolares do Agrupamento de Escolas D. Manuel de 

Faria e Sousa desenvolverão os seus serviços e as suas atividades à distância, de forma a responder 

às atuais exigências dos seus utilizadores e apoiando novas formas de trabalho.  

 

 As Bibliotecas Escolares darão o seu contributo na implementação do Ensino @ Distância com: 

 

- o apoio ao currículo; 

- a promoção da leitura, ao disponibilizar livros digitais; 

- atividades motivadoras para a leitura e escrita; 

- a ocupação lúdico-educativa, promovendo atividades abertas a toda a comunidade; 

- a divulgação dos canais de comunicação e difusão de informação da biblioteca (email, blogue, 

Facebook…). 

 

https://www.facebook.com/groups/211459972212707/  (Biblioteca do Futuro – EB Varziela) 

https://www.facebook.com/biblioteca.dofuturo  

http://abibliotecadigital.blogs.sapo.pt/ 

Toda a informação é constantemente disponibilizada. 

 

 

No âmbito do Ensino @ Distância as Bibliotecas utilizarão os canais (email, blogue e Facebook) para 

comunicar com docentes, alunos e comunidade.  

 

Podem contactar-nos pelo email das bibliotecas.  

biblioteca123dmfs@gmail.com  

 

 

 

 

 

Estaremos disponíveis para trabalhar em parceria, manter contacto com todos, acompanhando-os 

tanto nas dificuldades (para poder ajudar), como nas boas práticas (para poder disseminar). 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/groups/211459972212707/
https://www.facebook.com/biblioteca.dofuturo
http://abibliotecadigital.blogs.sapo.pt/
mailto:biblioteca123dmfs@gmail.com


 

 

 

 

 

 
1- Serviços e Apoio 

    O funcionamento das bibliotecas destina-se a alunos, encarregados de educação e docentes, para 

apoio e orientação às atividades de pesquisa da informação e de seleção de recursos documentais. 

 

 

▪ Atendimento 24/24 horas ON: 

Realiza-se através do correio eletrónico das Bibliotecas Escolares: 

biblioteca123dmfs@gmail.com  

 

Atendimento síncrono, sempre que solicitado. 

 

 

2- Atividades livres/Recursos/Instrumentos: 

Sem prejuízo das ferramentas e recursos sugeridos pelo Ministério da Educação, no portal Apoio às 

escolas, disponibiliza-se uma lista de sugestões: 

 

 

 
 

|PNL2027| Em cada dia, um tema e diversas propostas de atividades 

Ler em família |Livros e Leituras | Jogos e aplicações divertidas | Jogos e aplicações divertidas | Dia 
do Pai |Viajar sem sair do sofá |Desporto também é Leitura! |Leitura também é Desporto | Saber 
com sabores | Encontro com a Ciência | Cinema e Literatura | Cinema e Literatura | Leituras com 
sentido de humor | A Filosofia é para todos | O Poder da Literatura | Adultos a Ler | Ópera e Música 
Para Todos | Artes Visuais para Todos! | Ler Devagar |Livrarias Resistência! | ... 
 
http://www.pnl2027.gov.pt/np4/antiquarentena_serie.html 

 

 

mailto:biblioteca123dmfs@gmail.com
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fapoioescolas.dge.mec.pt%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFLAYde6ppgPC4SzgOnwXKjHKsf1g
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fapoioescolas.dge.mec.pt%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFLAYde6ppgPC4SzgOnwXKjHKsf1g
http://www.pnl2027.gov.pt/np4/antiquarentena_serie.html


 

 

 

 

 
 

|RBE| Isolamento social não tem de ser sinónimo de afastamento do que de melhor 

se faz no mundo e das manifestações culturais que fazem parte do nosso ADN. 

 
https://blogue.rbe.mec.pt/cultura-no-sofa-2338912 

 

 
 

 

|PNL2027| Passatempo do Instagram #10minutosaler – de 30 de março ao final do 

ano letivo 
 

http://www.pnl2027.gov.pt/np4/concurso10minutosaler.html 

 
 
 
 

Livros para miúdos 
Histórias disparatadas 
http://www.pnl2027.gov.pt/np4/leituras?cat_leituras=miudos 
 

https://blogue.rbe.mec.pt/cultura-no-sofa-2338912
http://www.pnl2027.gov.pt/np4/concurso10minutosaler.html
http://www.pnl2027.gov.pt/np4/leituras?cat_leituras=miudos


 

 

 

 
 
 

|PNL2027| Destina-se a todos que gostam de ler e de livros. Juntos, vamos descobrir, 

partilhar reflexões e inquietações a partir de uma experiência de leitura de um livro 

recomendado pelo PNL2027. 

 
http://www.pnl2027.gov.pt/np4/clubedeleiturapnl2027.html?fbclid=IwAR0TgihYe33vWV5Z4yGH

VJpynS3VTEHtX1MqqhWwTyTwCoHyEArGs-Az2Fw 

 

 

 

 

 
 

|Pordata| O que é a Pordata Kids? (jogos, vídeos, música, ...) 

Porque as estatísticas não devem ser pensadas como um assunto exclusivo dos crescidos e porque 
é nas idades mais jovens que tudo começa, a PORDATA apresenta um projeto destinado aos mais 
jovens, maioritariamente entre os 8 e os 12 anos: a Pordata Kids. É uma cidade onde moram os 
números do país, dos municípios e da União Europeia, e que os mais jovens vão querer visitar e 
explorar. Nesta cidade estão representados vários temas - como a população, o ambiente, o 
emprego, a educação ou as tecnologias - e dentro de cada um deles descobrimos mais sobre a 
sociedade em que vivemos. A bandeira “Sabias que...” apresenta uma curiosidade estatística por 
dia sobre a nossa sociedade e promete surpreender. São 365 perguntas por ano para miúdos e 
graúdos se desafiarem diariamente. 
 
https://www.pordatakids.pt/Inicio 

 

http://www.pnl2027.gov.pt/np4/clubedeleiturapnl2027.html?fbclid=IwAR0TgihYe33vWV5Z4yGHVJpynS3VTEHtX1MqqhWwTyTwCoHyEArGs-Az2Fw
http://www.pnl2027.gov.pt/np4/clubedeleiturapnl2027.html?fbclid=IwAR0TgihYe33vWV5Z4yGHVJpynS3VTEHtX1MqqhWwTyTwCoHyEArGs-Az2Fw
https://www.pordatakids.pt/Inicio


 

 

 

 

Sugestões de Leitura 
 
abril 2020 
 
http://www.pnl2027.gov.pt/np4/leituras?cat_leituras=sugest%C3%B5es 

 

 

 

 

Em tempos de pandemia... 

Partilhamos um jogo. 

https://www.stopcontagio.pt/… 
 

 
 

 

 

Betweien 

 
5 atividades pedagógicas para fazer em casa 

Com o fim das aulas presenciais, as crianças passarão, inevitavelmente, muito mais tempo em casa. 

Como tal, é necessário que saibamos aproveitar da melhor forma este inesperado cenário. 

E se procurássemos ocupar parte desse tempo com atividades pedagógicas? As atividades 

pedagógicas representam uma parte considerável no processo de aprendizagem das crianças, uma 

vez que, é também através delas, que as potencialidades das crianças são desenvolvidas, tanto a 

nível físico como mental. 

Na publicação desta semana, queremos dar uma pequena ajuda a todos os pais que procuram 

diariamente novas formar de ocupar o tempo dos seus filhos. Deixamos 5 sugestões de atividades 

pedagógicas que poderão ser desenvolvidas em casa. 

 

http://www.pnl2027.gov.pt/np4/leituras?cat_leituras=sugest%C3%B5es
https://www.stopcontagio.pt/?cix=320&fbclid=IwAR0vaBx-3LnIjhj7baclzwL0lkE-n5B8ROtUdllv_PV0cd6GBwmrfH9lxVs
https://www.facebook.com/biblioteca.dofuturo/photos/a.696552073809250/1829210593876720/?type=3&eid=ARDVZUSkAxX3o7vNfZizsD-kD2dxkDJrJH3VA8FcxAo_0eY5QR0lJ3lmyAHE5SZtWXbXawgcbnPRPOzj&__xts__%5B0%5D=68.ARBb_2kHX2---_Tge2-S-eo7Q3WVKy5JQSZVdZaUgI7Z216oGrx4M1Tw7GEJFARTehlkeNcsCh2mdcZuYY0n3VYNUuNr6GhYtm0pMsIewRpntlli3pJI87q7oOHRmStgp1hWmBd7oNhFnM4ZgWoanyKXWXFlmeps_2HM8-vWx0T74fD0eP1C0K7aSRdJMHYLv8AC8cq73tG7xwsS3Rz2q_elUUH0Vf-0MJViV4XaeV-PXk7gKorQkvK6MzwaiY2NX4HM07EPrBG7WVPSEmgjof_bUN2XCwUk_P_wq5FTbzGqtvWjJ8Z2IoyG-1qcR__3v3B0Za6-u32e6MRWez3yTp8g1A&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/biblioteca.dofuturo/photos/a.696552073809250/1829210593876720/?type=3&eid=ARDVZUSkAxX3o7vNfZizsD-kD2dxkDJrJH3VA8FcxAo_0eY5QR0lJ3lmyAHE5SZtWXbXawgcbnPRPOzj&__xts__%5B0%5D=68.ARBb_2kHX2---_Tge2-S-eo7Q3WVKy5JQSZVdZaUgI7Z216oGrx4M1Tw7GEJFARTehlkeNcsCh2mdcZuYY0n3VYNUuNr6GhYtm0pMsIewRpntlli3pJI87q7oOHRmStgp1hWmBd7oNhFnM4ZgWoanyKXWXFlmeps_2HM8-vWx0T74fD0eP1C0K7aSRdJMHYLv8AC8cq73tG7xwsS3Rz2q_elUUH0Vf-0MJViV4XaeV-PXk7gKorQkvK6MzwaiY2NX4HM07EPrBG7WVPSEmgjof_bUN2XCwUk_P_wq5FTbzGqtvWjJ8Z2IoyG-1qcR__3v3B0Za6-u32e6MRWez3yTp8g1A&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/biblioteca.dofuturo/photos/a.696552073809250/1829210593876720/?type=3&eid=ARDVZUSkAxX3o7vNfZizsD-kD2dxkDJrJH3VA8FcxAo_0eY5QR0lJ3lmyAHE5SZtWXbXawgcbnPRPOzj&__xts__%5B0%5D=68.ARBb_2kHX2---_Tge2-S-eo7Q3WVKy5JQSZVdZaUgI7Z216oGrx4M1Tw7GEJFARTehlkeNcsCh2mdcZuYY0n3VYNUuNr6GhYtm0pMsIewRpntlli3pJI87q7oOHRmStgp1hWmBd7oNhFnM4ZgWoanyKXWXFlmeps_2HM8-vWx0T74fD0eP1C0K7aSRdJMHYLv8AC8cq73tG7xwsS3Rz2q_elUUH0Vf-0MJViV4XaeV-PXk7gKorQkvK6MzwaiY2NX4HM07EPrBG7WVPSEmgjof_bUN2XCwUk_P_wq5FTbzGqtvWjJ8Z2IoyG-1qcR__3v3B0Za6-u32e6MRWez3yTp8g1A&__tn__=EHH-R


 

 

 

 
 

https://www.betweien.com/post/5-atividades-pedagogicas-

casa?utm_term=5+atividades+pedagogicas+para+fazer+em+casa 

 

 

Ler e Escrever à Distância 

 
http://www.pnl2027.gov.pt/np4/home 

 

 

 
Rádio Zig Zag 

A rádio do banco de trás 

Leia  

http://www.pnl2027.gov.pt/np4/radiozigzag.html 

 

 

 
Conto Contigo 

Fundação Aga Khan 

Leia  

https://www.betweien.com/post/5-atividades-pedagogicas-casa?utm_term=5+atividades+pedagogicas+para+fazer+em+casa
https://www.betweien.com/post/5-atividades-pedagogicas-casa?utm_term=5+atividades+pedagogicas+para+fazer+em+casa
http://www.pnl2027.gov.pt/np4/home
http://www.pnl2027.gov.pt/np4/radiozigzag.html
http://www.pnl2027.gov.pt/np4/radiozigzag.html
http://pnl2027.gov.pt/np4/contocontigo.html
http://www.pnl2027.gov.pt/np4/radiozigzag.html
http://pnl2027.gov.pt/np4/contocontigo.html


 

 

 

http://pnl2027.gov.pt/np4/contocontigo.html 

 

 

 
Livros para escutar (e ver) 

Blogue Letra Pequena 

http://blogues.publico.pt/letrapequena/2016/06/06/livros-para-escutar-e-ver-2/ 

 

 

 
 

A Ilha 

Vídeo-book por Elsa Serra 

http://www.pnl2027.gov.pt/np4/a_ilha.html 

 

 

 

Um livro por semana 
Surpreenda-se! 
http://www.pnl2027.gov.pt/np4/sugestao_18abril2020.html 

 

 

Ler e Escrever à Distância 
Só a leitura forma leitores. 
http://www.pnl2027.gov.pt/np4/rodolfocastro.html 

 
Ideias de Leitura e Escrita 
abril 2020 
http://www.pnl2027.gov.pt/np4/leituras?cat_leituras=desafios 

 

 

http://pnl2027.gov.pt/np4/contocontigo.html
http://blogues.publico.pt/letrapequena/2016/06/06/livros-para-escutar-e-ver-2/
http://www.pnl2027.gov.pt/np4/a_ilha.html
http://www.pnl2027.gov.pt/np4/sugestao_18abril2020.html
http://www.pnl2027.gov.pt/np4/rodolfocastro.html
http://www.pnl2027.gov.pt/np4/leituras?cat_leituras=desafios


 

 

 

Livros digitais 
Leituras em formato digital em acesso aberto 
http://www.pnl2027.gov.pt/np4/livrosdigitais.html 

 
Ler + Ciência 
http://www.cienciaviva.pt/livrosquequeremosler/ 
 

 

Plano Nacional de Leitura – Recursos 
http://www.pnl2027.gov.pt/np4/recursos 

 

 

Plano Nacional de Leitura – Recursos – Bibliotecas 
http://www.pnl2027.gov.pt/np4/recursos?cat=Bibliotecas 

 

 

 

 
 

      |RBE| Recursos digitais que podem ser utilizados para o ensino e aprendizagem 

online. 
1. Salas de streaming - vídeos | Livros digitais - repositório de eBooks e audiolivros | Índice de 

autores - entrevistas, biografias, documentários..., em suportes variados (podcast, vídeo, 
imagem, texto...) | Os media em revista(s) - revistas temáticas | Podcasts 

 
 
 
 

http://www.pnl2027.gov.pt/np4/livrosdigitais.html
http://www.cienciaviva.pt/livrosquequeremosler/
http://www.pnl2027.gov.pt/np4/recursos
http://www.pnl2027.gov.pt/np4/recursos?cat=Bibliotecas


 

 

 

 
 

|Escola Mágica| Conteúdos educativos (ler, aprender, exercitar,...) 

 

A Escola Mágica é uma plataforma que potencializa a aprendizagem nos 1º, 2º e 3º ciclos. Para 
cada disciplina, alunos e professores podem aprender e ensinar com centenas de pequenos vídeos 
que explicam detalhadamente toda a matéria. Podem também, exercitar a aprendizagem com 
milhares de exercícios interativos, desenvolvidos como se de desafios/jogos se tratassem. 
 
Escola Mágica | Conteúdos Programáticos para 1º, 2º e 3º ... 
 

https://www.escolamagica.pt/ 

 

 

 

 

Contos para crianças online… 

As Bibliotecas de Lisboa disponibilizam contos para crianças. 

Uma história por dia, não sabe o bem que lhe fazia 

A primeira série de histórias é contada pelas mediadoras de leitura da Rede BLX, 

baseando-se na sua experiência enquanto leitoras e contadoras. 

A primeira série, com 40 episódios, irá decorrer de segunda a sábado no Facebook das 

BLX às 11h. 

Vídeos no 

Youtube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLk7rgP8qneXuaA82XZ2jOfa4WSXYAPmeC 

Facebook: https://www.facebook.com/BibliotecasdeLisboa/ 

 

 

Audiolivros infanto-juvenis – Livros para escutar (e ver!)… 

 

Biblioteca Inclusiva 

 

*Livros para escutar (e ver)…(é só clicar na capa de cada livro): 

http://blogues.publico.pt/letrapequena/2016/06/06/livros-para-escutar-e-ver-2/ 

 

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.escolamagica.pt%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFVGpDn6fZUBN_8JL_i0YdrvMJcqw
https://www.escolamagica.pt/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLk7rgP8qneXuaA82XZ2jOfa4WSXYAPmeC
https://www.facebook.com/BibliotecasdeLisboa/
http://blogues.publico.pt/letrapequena/2016/06/06/livros-para-escutar-e-ver-2/


 

 

 

*Ou se preferirem, em lista: 

http://projectoadamastor.org/audiolivros-para-criancas/ 

 

*Galeria de Audio Books Infantis Gratuitos em Português: 

https://houdelier.com/home_pages/homeaudiobooks.html 

 

*Audiolivros em Português Europeu: 

https://www.youtube.com/watch?v=qJyMLokcUXo&list=PLDGWXUrEkstKnyX6Y8cDg5KI_z4a

V0Lah&index=6 

 

*Os mais recentes do canal AUDIOBOOKS HARRY POTTER Em Português de Portugal: 

https://www.youtube.com/results?search_query=audiobook+pt-pt 

 

*Audiobooks em Português de Sherlock Holmes: 

https://www.youtube.com/results?search_query=audiobook+portugues+sherlock+holmes&sp=eAE

%253D 

 

*Audiolivros Infanto-Juvenis em PT-BR: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLxVdOgR0iCjB6zV8nZAj4s3mwrk1UCgjj 

 

 

 

A nossa Biblioteca, apesar de fechada, estará sempre ONLINE! 

Podes sempre contar connosco. Estaremos sempre aqui!… 

Leituras para casa»»»» https://sites.google.com/view/leiturasparacasa 

Aqui podem ver os ebooks gratuitos em Português que podem ser utilizados para a 

Educação Literária, ao nível das aprendizagens essenciais. 

Existem páginas organizadas por anos de escolaridade com os títulos e links para descarregarem os 

livros a ler. 

 

Ebooks vários 

https://lerebooks.wordpress.com/ebooks-gartuitos/ 
 

 
Biblioteca Digital - Instituto Camões 

http://cvc.instituto-camoes.pt/…/bibliote…/literatura-1.html 

 

Audiolivros infanto-juvenis - Livros para escutar (e ver!). 

Livros para escutar (e ver)…(é só clicar na capa de cada livro): 

http://blogues.publico.pt/…/06/06/livros-para-escutar-e-ve…/ 

http://projectoadamastor.org/audiolivros-para-criancas/
https://houdelier.com/home_pages/homeaudiobooks.html
https://www.youtube.com/watch?v=qJyMLokcUXo&list=PLDGWXUrEkstKnyX6Y8cDg5KI_z4aV0Lah&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=qJyMLokcUXo&list=PLDGWXUrEkstKnyX6Y8cDg5KI_z4aV0Lah&index=6
https://www.youtube.com/results?search_query=audiobook+pt-pt
https://www.youtube.com/results?search_query=audiobook+portugues+sherlock+holmes&sp=eAE%253D
https://www.youtube.com/results?search_query=audiobook+portugues+sherlock+holmes&sp=eAE%253D
https://www.youtube.com/playlist?list=PLxVdOgR0iCjB6zV8nZAj4s3mwrk1UCgjj
https://sites.google.com/view/leiturasparacasa
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Flerebooks.wordpress.com%2Febooks-gartuitos%2F&h=AT2Qp2cB1Y3iqe7sHHS0bDCtZ3_Prg8M-9c-_W-kTQ7mufYVmhSoTctqTIP79TL6KtmROVdjD4nh8c3MvLGGvgJxLi9IvfHsHpfU-uOsUR315_3dw3MAaAEU20EksQdMaTtyDAwmqmG_egfsg6YHbpa9JLSdEyns1NLDnFWbB03PMyCv3hnWWPLMXGYONuM06Il-_HCuDYMu6DsbWd6iVfVzmLNRWIx2NL60JYax_hzd1hqvcFLkSarw3nytlf_hmS4-deMLUvvsyCr5TyJLFcw9l65Y7_ymQL_SoGqk-bpvmlL94Opm1Cb_zETwR4713Z1VdzS1DdFqqb9OBqZSnAUXApV5twwZFnkAMSv-0i9OdWlhO6ZQw8hp47wgoAm7FiOel2g3uux0d0zz144yi0D8Hc4fM2Otz8fL27AIPkePZcDAQMCu08I-U1cmdpQ6Nkw4EoDt5_yk2hbtN__7pkkz09WLY5GSi8BXOTso5-Hl3U15BfsrfitTjLt3iXyQxNpn_PbRYAMZBqQxgGuYm1OgYkFUtzrBDOF6UnwjLxfsQOMcybtY8zMygReuktkvy_mcdHPnM6tBafjBmka21Q5PvqVWba25QozxTDwAYTXQegw_3VWevQJvpF4C5SUdXqQg5BdO-E5fLSGo
http://cvc.instituto-camoes.pt/conhecer/biblioteca-digital-camoes/literatura-1.html
http://blogues.publico.pt/letrapequena/2016/06/06/livros-para-escutar-e-ver-2/


 

 

 

Ou se preferirem, em lista: 

http://projectoadamastor.org/audiolivros-para-criancas/ 

 

 

Leituras para casa...ebooks gratuitos 

A Biblioteca, agora num outro espaço, está Online! 

LPC - Leituras para casa: 

https://sites.google.com/view/leiturasparacasa/ 

Aqui podem ver os e-books gratuitos em Português que podem ser utilizados para a Educação 

Literária, ao nível das aprendizagens essenciais. 

Existem páginas organizadas por anos de escolaridade com os títulos e links para descarregarem os 

livros a ler. 

 

Livro «Quando a minha escola abrir…» 

«Quando a minha escola abrir…» é uma história narrada por sete crianças que se 

deparam com uma realidade totalmente nova e diferente da que estavam habituadas a 

viver. A escola fechou e têm dúvidas perante algo com o qual nunca lidaram. 

Uma história que aborda emoções e pensamentos naturais de quem tem de se adaptar a 

viver de outra forma, mas também estratégias para uma fase difícil das suas vidas. Mas 

um dia a escola vai abrir. E tudo vai ficar bem! 

Título: Quando a minha escola abrir... 

Coleção: Tudo vai ficar bem 

Coordenação editorial: Miguel Correia 

Texto: Susana Amorim e Miguel Correia 

Direção de arte: Joana M. Gomes 

Ilustração e paginação: Beatriz Braga 

ISBN: 978-989-8937-13-1 

Edição: Ideias com História 2020 

Recomendado pela Direção-Geral da Saúde (DGS) 

Download gratuito (versão em PDF) 

https://ideiascomhistoria.pt/…/livro-quando-a-minha-escola-… 

 

Coronavírus - Como se espalha 

https://drive.google.com/…/1JeLVBn4Q7h9IuV9W--1j7RNzTA…/view 

 

RTP Ensina - para saber mais! 

Referência: 

http://projectoadamastor.org/audiolivros-para-criancas/
https://sites.google.com/view/leiturasparacasa/
https://ideiascomhistoria.pt/pages/livro-quando-a-minha-escola-abrir
https://drive.google.com/file/d/1JeLVBn4Q7h9IuV9W--1j7RNzTAWNkbwj/view
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APLICAÇÕES DE LIVRE ACESSO  

 
▪ Biteable - Criação de vídeos  

▪ Canva - Criação de posters, flyers, outros  

▪ Cram - Elaboração de flashcards  

▪ Doodle - Votação em linha  

▪ Educaplay - Criação de jogos interativos  

▪ Genially - Criação de cartazes interativos  

▪ Glogster - Criação de cartazes interativos  

▪ GoConqr - Elaboração de flashcards  

▪ Goconqr - Criação de mapas de ideias -  

▪ Google Classroom - Ajuda alunos e professores a organizar as tarefas, aumentar a colaboração e 

melhorar a Comunicação.  

▪ Google Forms - Elaboração de questionários  

▪ Google Hangouts (Chat/ Meet) - Videoconferência  

▪ Issuu - Criação de e-books  

▪ Jitsi Meert - Videoconferência  

▪ Kahoot - Elaboração de questionários/ jogos biblioteca escolar  

▪ Padlet - Mural digital  

▪ Powtoon - Criação de vídeos  

▪ Preceden - Criação de frisos cronológicos  

▪ Quizizz - Elaboração de questionários/ jogos  

▪ SmartDraw - Criação de frisos cronológicos  

▪ Socrative - Elaboração de questionários / jogos  

▪ SurveyMonkey - Criação de questionários  

▪ Thinglink - Criação de cartazes interativos  

▪ Timetoast - Criação de frisos cronológicos  

▪ Tricider - Votação em linha  

▪ Whereby - Videoconferência  

▪ Zoom - Videoconferência  

https://ensina.rtp.pt/artigo/estudar-com-o-ensina-em-tempo-de-covid-19/
https://ensina.rtp.pt/artigo/estudar-com-o-ensina-em-tempo-de-covid-19/
https://drive.google.com/file/d/1JeLVBn4Q7h9IuV9W--1j7RNzTAWNkbwj/view
https://drive.google.com/file/d/1JeLVBn4Q7h9IuV9W--1j7RNzTAWNkbwj/view
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fbiteable.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHyPJKSDLvZybQziLWZmgrhRwc_NA


 

 

 

 
[Fonte: RBE (adapt.)] 
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