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FERRAMENTAS
Um trabalho coordenado entre docentes é fundamental para que os canais de comunicação
com os alunos e/ou as famílias sejam utilizados de forma e ciente. Neste espaço
disponibilizamos ferramentas de interação, de comunicação e de produtividade. Numa
primeira fase, todas as escolas devem manter o contacto diário com os alunos e iniciar uma
dinâmica em que, gradualmente, poderão introduzir processos e ferramentas mais
complexas de interação. Todas estas novas formas de aprender e de ensinar implicam uma
curva de aprendizagem, tanto para os professores como para os alunos.
No âmbito de um trabalho articulado em Conselho de Turma, deverão ser privilegiadas
ferramentas que permitam atividades assíncronas, menos exigentes em largura de banda e
em dispositivos de última geração. No caso em que os destinatários são alunos mais novos,
da Educação Pré-escolar, e dos 1.º e 2.º ciclos, as atividades e as ferramentas a utilizar
deverão/poderão ser intermediadas pelos encarregados de educação.

https://apoioescolas.dge.mec.pt/Ferramentas?field_tipo_area_target_id=216&page=1
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Tipo/Área
Videoconferência/Sessões Online/Comunicação/Aulas Virtuais

FILTRAR

REINICIAR

ZOOM (/NODE/118)
O Zoom é um software…

« Primeira (? eld_tipo_area_target_id=216&page=0)
‹ Anterior (? eld_tipo_area_target_id=216&page=0)
1 (? eld_tipo_area_target_id=216&page=0)

2 (? eld_tipo_area_target_id=216&page=1)

MAIS VISTAS

Sketchpad (galactic.ink) (/node/448)
Desenho.

FontStruct (/node/444)
Desenho e conceção de fontes tipográ cas.

https://apoioescolas.dge.mec.pt/Ferramentas?field_tipo_area_target_id=216&page=1
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PhotoScape (/node/442)
Editor de imagem e animação GIF.

GSuite for Education (/node/290)
GSuite for Education está disponível gratuitamente para organizações de ensino…

ZOOM (/node/118)
O Zoom é um software multiplataforma que permite realizar videoconferências.…

Book Creator (/node/47)
Ferramenta online gratuita para produção e partilha de livros, muito simples e…

GIMP (/node/46)
Editor de imagem open source, muito versátil e uma alternativa ao Adobe…

Audacity (/node/44)
Editor de áudio open source muito versátil para download no seu computador. É…
https://apoioescolas.dge.mec.pt/Ferramentas?field_tipo_area_target_id=216&page=1
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Voltar

(https://www.dge.mec.pt/)

(https://www.dgeste.mec.pt/)

(http://www.anqep.gov.pt/)
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