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As aulas 
presenciais estão 
suspensas! E 
agora?

https://br.freepik.com/fotos-vetores-gratis/escola



http://www.youtube.com/watch?v=c80cZMz0SOw


Educação Emergencial

● Ensino remoto emergencial;
● Não se trata de transformar o presencial em EaD;
● Não é transposição do tempo presencial;
● O professor continua sendo a peça chave de 

todo o processo;
● Vivemos um processo de transformação digital;
● Mudança de paradigmas de aprendizagem;



O que é primordial?

● Mais do que cumprir com conteúdos.

● Como manter os estudantes ativos e engajados durante 
o período de isolamento físico decorrente do COVID-19?

● Que outras oportunidades de aprendizagem os 
professores podem propor para o período de 
aprendizagem remota?



Você estava preparado/a?

● Estudantes online
● Aulas online e produção de conteúdos
● Desigualdade de acesso à dispositivos 
● Falta de experiência
● Falta de formação para o uso de tecnologias
● Conflito entre as percepções de como acontece a 

aprendizagem



Você estava preparado/a?

● Dificuldades na nova rotina das famílias
● Dificuldades dos estudantes para estudar de 

forma remota e autônoma
● Acesso à internet ruim
● Dificuldades de uso das ferramentas
● Falta de concentração devido ao momento de 

tensão que estamos vivendo



Vamos conhecer 
a experiência do 
grupo?

https://br.freepik.com/fotos-vetores-gratis/pessoas



www.menti.com
93 96 87

https://www.mentimeter.com/s/2e7dc1909ec987685809ad2108b501c5/87fd02b52d51/edit


Qual é do/a professor/a na 
aprendizagem remota?

● Mediação
● Tutoria
● Acompanhamento
● Menos transmissão
● Mais empatia
● Colaboração 



Qual é do estudante na 
aprendizagem remota?

● Mais autonomia
● Mais responsabilidade sobre a aprendizagem
● Mais autoria
● Mais colaboração entre pares
● Mais apoio das famílias



Qual é do estudante da instituição na 
aprendizagem remota?

● Formação dos professores
● Formação dos estudantes
● Garantia de acesso à internet 
● Garantia de acesso à computador 
● Garantia dos auxílios
● Auxílios emergenciais



Porque a empatia é 
importante?

● Se colocar no lugar do outro;
● Olhar sob outra perspectiva;
● Compreender o outro, mas não sofrer 

junto;
● Capacidade de pensar estratégias para 

ajudar.



Estratégias e metodologias

● Escolha do Ambiente Virtual de Aprendizagem;
● Cronograma de atividade com datas flexíveis;
● Organização de conteúdos digitais: videoaulas, 

podcasts, slides narrados, textos, livros, infográficos, 
animações, objetos de aprendizagem, etc.;

● Uso, criação, remix e adaptação de materiais com 
licenças abertas;



Estratégias e metodologias

● Canal de comunicação e apoio (Tutoria);
● Atividades e Avaliações online;
● Cursos Livres e Abertos como estratégias de 

avaliação e computação da frequência;
● Estratégias de Gamificação;
● Cuidado com o excesso de conteúdos e 

atividades.



O que é 
criatividade?

https://br.freepik.com/fotos-vetores-gratis/negocio



Como podemos 
ser criativos?

https://br.freepik.com/fotos-vetores-gratis/negocio



Porque 
aprendizagem 
criativa?

https://br.freepik.com/fotos-vetores-gratis/negocio



Aprendizagem Criativa

● O conceito desenvolvido pelo professor 
Mitchel Resnick, inspirado nas ideias do 
matemático e educador Seymour Papert 
(1928-2016);

● Papert foi um dos fundadores do MIT 
(Massachusetts Institute of Technology) 
MediaLab.



Mitchel Resnick

Fonte: Wikimedia Commons

É professor de pesquisa em 
aprendizagem da Lego Papert, 
diretor do Okawa Center e 
diretor do grupo Lifelong 
Kindergarten no Laboratório de 
Mídia do Instituto de Tecnologia 
de Massachusetts.



Aprendizagem Criativa

● Menos foco nos conteúdos;
● Mais foco na criatividade;
● Mais foco na produção de conteúdos do que na 

entrega de conteúdos prontos;
● Observar o contexto;
● Mudanças e tecnologias;
● Explorar curiosidade e ideias.



Aprendizagem Criativa

● Menos foco no ensino
● Mais foco na aprendizagem
● Observação do contexto e das necessidades de 

cada um dos estudantes
● Aprendizagem ao longo da vida
● Ambientes de aprendizagem favoráveis à 

aprendizagem e desenvolvimento da 
aprendizagem



Aprendizagem Criativa

● Aprendizado que tenha significado
● Aprendizado com mais afetividade e empatia
● Aprendizado com engajamento
● Aprendizado com experimentação (erros e 

acertos)



Aprendizagem Criativa

● Aprendizado que tenha significado
● Aprendizado com mais afetividade e empatia
● Aprendizado com engajamento
● Aprendizado com experimentação (erros e acertos)
● Atividades que estimulem a criatividade
● Aprendizagem é dinâmica (não acontece só dentro 

da sala de aula)



Aprendizagem Criativa

● Pensamento criativo;
● Uma habilidade que todas as pessoas desenvolvem 

na infância;
● Uma habilidade que a escola cerceia durante a vida;
● A escola (e a universidade) retiram o caráter lúdico 

da aprendizagem;
● E impõem a aprendizagem como uma obrigação.



Aprendizagem Criativa

● Precisamos recuperar as habilidades que foram 
atrofiadas ao longo do tempo;

● Precisamos entender que criatividade não é um 
dom;

● Como uma habilidade inerente ao ser humano, ela 
precisa ser exercitada;

● Precisamos exercitar a curiosidade.



Ser criativo é:
Pensar fora da caixa
Fazer diferente
Tentar de novo
Sugerir o improvável

https://br.freepik.com/fotos-vetores-gratis/fundo



Ser criativo é:
Aprender sempe

Baixe o ebook:
bit.ly/livroeducacaocriativa

https://app.box.com/v/educacaocriativa 

http://bit.ly/livroeducacaocriativa


Dica de Livro:

Jardim De Infância para a 
Vida Toda: Por uma 
Aprendizagem Criativa, Mão 
na Massa e Relevante para 
Todos 
Autor: Mitchel Resnick 

Fonte: Amazon



Acesse o curso:
bit.ly/cursomitaprendizagemcriativa
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http://bit.ly/cursomitaprendizagemcriativa


Como podemos 
exercitar a 
criatividade 
usando 
tecnologias 
digitais?

https://br.freepik.com/fotos-vetores-gratis/projeto



https://giphy.com/



Fonte: Wikimedia Commons



A Educação Aberta está diretamente relacionada à práticas 
que nos ajudam e repensar o conceito de autoria e 
promovem o protagonismo de professores e alunos; 
enfatiza a produção colaborativa e o conhecimento 
compartilhado, construído por distintas pessoas em torno 
de interesses comuns. (FURTADO; AMIEL, 2019, p. 9).

O que é Educação Aberta?



[...] materiais de ensino, aprendizado e pesquisa em qualquer suporte ou 
mídia, que estão sob domínio público, ou estão licenciados de maneira 
aberta, permitindo que sejam utilizados ou adaptados por terceiros. O 
uso de formatos técnicos abertos facilita o acesso e o reuso potencial dos 
recursos publicados digitalmente. Recursos Educacionais Abertos podem 
incluir cursos completos, partes de cursos, módulos, livros didáticos, 
artigos de pesquisa, vídeos, testes, software e qualquer outra ferramenta, 
material ou técnica que possa apoiar o acesso ao conhecimento. 
(UNESCO, 2015, p. 1).

O que são os REA?



Benefícios das práticas abertas



Inovação



Como isso é possível?

Fonte: Wikimedia Commons







Onde encontrar 
REA?

https://br.freepik.com



Relia

https://relia.org.br/ 

 

Repositório de REA da 
Iniciativa Educação Aberta.

https://relia.org.br/


Educapes

https://educapes.capes.gov.br/ 

 

Repositório de REA Capes.

https://educapes.capes.gov.br/


MECRED

https://plataformaintegrada.mec.gov.br 

 

Repositório de REA do MEC.

https://plataformaintegrada.mec.gov.br


BIOE

http://objetoseducacionais.mec.gov.br/ 

 

Repositório de Objetos 
Educacionais do MEC.

http://objetoseducacionais.mec.gov.br/


TV Escola

http://objetoseducacionais.mec.gov.br/ 

 

Repositório de vídeos da TV 
Escola.

http://objetoseducacionais.mec.gov.br/


Simplifica

https://www.amplifica.me/simplifica/ 

 

Simplifica é o programa criado pelo 
Amplifica em parceria com a Fundação 
Lemann e a Imaginable Futures para criar 
experiências pedagógicas mediadas pela 
tecnologia e disponibilizadas 
gratuitamente para os estudantes do 
Ensino Fundamental: anos iniciais e finais. 

https://www.amplifica.me/simplifica/


Vamos conhecer os 
recursos que podem 
nos auxiliar neste 
período de 
aprendizagem remota?

https://giphy.com/



Telegram

https://telegram.org/ 

 

Mensagens instantâneas.
Chat privado.
Grupos de até 200 mil 
pessoas.
Canais.
Gerenciamento.

https://telegram.org/


OnlyOffice

https://personal.onlyoffice.com/ 

 

Editor de texto online.
Documentos.
Planilhas.
Apresentações.

https://personal.onlyoffice.com/


LibreOffice

https://pt-br.libreoffice.org/ 

 

Editor de texto para baixar no 
PC.
Documentos.
Planilhas.
Apresentações.

https://pt-br.libreoffice.org/


Jitsi

https://meet.jit.si/

 

Videochamadas.
Até 50 pessoas.
Gravação.
Chat.
Apresentação de tela.

https://meet.jit.si/


OpenShot

https://www.openshot.org/ 

 

Edição de vídeo.
Precisa instalar no PC.

https://www.openshot.org/


Shotcut

https://www.shotcut.org/ 

 

Edição de vídeo.
Precisa instalar no PC.

https://www.shotcut.org/


Libreflix

https://libreflix.org/ 

 

Streaming de vídeo aberto.
Sem mensalidade.
Filmes independentes.
Filmes e documentários que 
fazem pensar.

https://libreflix.org/


Gimp

https://www.gimp.org/downloads/ 

 

Edição de imagens.
Precisa instalar no 
computador.

https://www.gimp.org/downloads/


Audacity

https://www.audacityteam.org/ 

 

Edição de áudio.
Precisa de instalação no 
computador.

https://www.audacityteam.org/


Scratch

https://scratch.mit.edu/ 

 

Criação de jogos, animações, 
história, etc.
Programação.
Colaboração.
Remix.

https://scratch.mit.edu/


DuckDuckGo

https://duckduckgo.com/

 

Buscador de internet.
Busca segura.
Sem coleta de dados.
Sem anúncios.
Sem sugestões.

https://duckduckgo.com/


Tor Browser

https://www.torproject.org/ 

 

Navegador de internet.
Navegação segura.
Sem coleta de dados.
Sem anúncios.
Sem sugestões.

https://www.torproject.org/


Outros Recursos 
Digitais
Para...
Aprendizagem 
Criativa!

https://br.freepik.com/fotos-vetores-gratis/negocio



Trello

Trello

O Trello é um sistema de gerenciamento de Projetos e 
ações que permite criar quadros e cartões de atividades, 
vincular pessoas, fazer check list de tarefas, organizar 
prazos, arquivos e dar celeridade às ações desenvolvidas. 
Além disso ele permite sincronização com o Google 
Agenda e Google Drive.

Link do recurso: www.trello.com 

https://coggle.it/
http://www.trello.com


Wakelet

Wakelet

O Wakelet é um recurso que permite organizar links e 
coleções de recursos de forma colaborativa. É possível seguir 
usuários e criar cópias de coleções públicas. É um recurso 
bem interessante para criar trilhas de aprendizagem e 
organizar resultados de pesquisas ou desenvolvimento de 
atividades.

Link do recurso: https://wakelet.com/ 

http://diigo.com/
https://wakelet.com/


Padlet

Padlet

O Padlet é um recurso digital gratuito utilizado para 
elaboração colaborativa de murais e painéis virtuais, que 
podem ser organizados em colunas temáticas. Sua lógica 
lembra a de um mural de post-its, com caixinhas que se 
moldam ao conteúdo postado.

Link do recurso: https://padlet.com/ 

https://padlet.com/dashboard
https://padlet.com/


Curadoria no Padlet

bit.ly/gegeducadores

http://bit.ly/gegeducadores


Diigo

Diigo

O Diigo é um aplicativo de salvamento de conteúdo web 
para Android, Google Chrome e Mozilla Firefox. Ele permite 
salvar páginas da Internet, sublinhar trechos e dar print de 
imagens e vídeos, tanto no desktop como no celular, para 
ser acessado posteriormente, inclusive em outro dispositivo 
que seja sincronizado com a mesma conta.

Link do recurso: https://www.diigo.com/

http://diigo.com/
https://www.diigo.com/


Toby

Toby

O Toby é uma extensão do Chrome que organiza as 
abas em listas e os favoritos em categorias fáceis de 
encontrar. Além disso, é possível sincronizar os 
grupos de favoritos em qualquer computador. 

Link do recurso: https://www.gettoby.com/ 

http://diigo.com/
https://www.gettoby.com/


Coggle

Coggle - Mapas conceituais

Que experimentar esse recurso online para criar mapas 
mentais de forma bem intuitiva? O Coggle é um aplicativo 
que funciona na Web e com uma conta Google você pode 
criar mapas públicos de forma ilimitada. Além de ser fácil e 
intuitivo, ele permite comentários, colaboração em tempo 
real e chat integrado na sua criação.

Link do recurso: https://coggle.it/
Tutorial: https://youtu.be/FzYfgfd0EPI 

https://coggle.it/
https://coggle.it/
https://youtu.be/FzYfgfd0EPI


Fishbole

Fishbole

É um aplicativo que pode ser integrado ao Chrome e ao 
Drive e ele faz gravações dos slides e da Tela do 
Computador, com opção de gravar por partes, de incluir 
interação na gravação. A diferença desse aplicativo é a 
possibilidade de integrar os recursos de gravação dos 
slides (vídeo ou áudio apenas) com a gravação da tela 
(vídeo ou áudio apenas).

Link do recurso: https://app.fishbole.io/dashboard 

https://coggle.it/
https://app.fishbole.io/dashboard


Screencastfy

Screencastify - Gravação de Tela

Precisa gravar um tutorial, demonstração ou qualquer 
orientação e vídeo a partir da tela do seu computador? O 
Screencastify possibilita a gravação e edição simples e 
intuitiva dos vídeos. Além disso, é integrado ao Google 
Chrome, ao Drive, YouTube e Classroom. São inúmeras formas 
de salvar e compartilhar. 

Link do recurso: https://www.screencastify.com
Link de suporte: https://youtu.be/6pxPZPvvnQg 

https://www.screencastify.com/
https://www.screencastify.com/
https://youtu.be/6pxPZPvvnQg


Loom

Loom - Gravação de Tela

Loom é uma extensão para Google Chrome que permite gravar a 
tela do computador sem precisar instalar softwares adicionais. 
Com um clique, o plugin permite capturar só a tela, a tela e a 
webcam, ou apenas câmera do PC. É possível também obter a 
imagem do desktop inteiro ou de uma aba específica, escolhendo 
se deseja captar o áudio ou não. O programa é completo e 
oferece compatibilidade com câmeras e microfones externos, 
caso seja necessário obter imagem e som de maior qualidade.

Link do recurso: https://www.loom.com/

https://www.loom.com/
https://www.loom.com/


Adobe Spark

Adobe Spark

O Adobe Spark é um conjunto integrado de aplicativos de 
criação de mídia para dispositivos móveis e web, 
desenvolvido pela Adobe Systems. Ele compreende três 
aplicativos de design separados: Spark Page, Spark Post e 
Spark Video.

Link do recurso: https://spark.adobe.com/pt-BR/sp/  

https://www.loom.com/
https://spark.adobe.com/pt-BR/sp/


Snap Camera

Snap Camera

O Snap Camera é um programa que cria lentes e filtros 
para a Câmera do seu computador e permite a realização 
de videochamadas, aulas, e vídeos mais divertidos, 
animados e criativos. 

Link do recurso: https://snapcamera.snapchat.com/ 

https://meet.jit.si/
https://snapcamera.snapchat.com/


Ziteboard

Ziteboard

O Ziteboard é uma ferramenta com um quadro branco 
infinito e colaborativo, que permite diversas criações, 
demonstrações, imagens, PDF, anotações de texto, 
fórmulas, etc.

Link do recurso: https://app.ziteboard.com/ 

http://diigo.com/
https://app.ziteboard.com/


Canvas

Google Canvas

O Google Canvas é uma ferramenta simples para 
desenhos e rascunhos rápidos que funciona no 
Google Chrome.

Link do recurso: https://canvas.apps.chrome/ 

https://www.youtube.com/
https://canvas.apps.chrome/


Anchor

Se você curte podcast e quer iniciar um canal só seu com 
com seu grupo de interesse, o Anchor pode te ajudar. O 
Anchor é a maneira mais fácil de fazer um podcast. É o 
único aplicativo que permite ´que você grave um podcast de 
alta qualidade e o distribua em diversas plataformas. É uma 
excelente opção para desenvolvimento de atividades.

Link do recurso: https://anchor.fm/dashboard 

Anchor

https://anchor.fm/dashboard
https://meet.jit.si/


Mentimeter

Mentimeter

Aplicativo web para criar apresentações interativas 
com feedback em tempo real em formato de gráficos. 
Pode ser usado presencialmente ou em 
videochamadas. É possível também criar enquetes, 
questões, nuvem de palavras, coleta de perguntas, etc. 

Link do recurso: https://www.mentimeter.com/

https://www.mentimeter.com/


Kahoot!

Kahoot!

Kahoot! é uma plataforma de aprendizado baseada em jogos. Os quizzes são 
excelentes formas de exercitar o aprendizado, e no Kahoot fica bem mais 
divertido. No Kahoot é possível realizar o Quizz em tempo real, 
presencialmente ou numa videochamada, mas também dá para configurar o 
modo challenge, onde criamos o desafio e delimitamos o tempo que ela fica 
disponível. Depois basta compartilhar o link com seus alunos e ir 
acompanhando. No período do COVID-19, o Kahoot liberou seus recursos 
premium para os professores, o que garante acesso aos recursos premium e 
melhor gestão dos alunos.

Link do recurso: https://kahoot.com/ 

https://kahoot.com/


QR Code Fácil

QR CODE é um código de barras bidimensional feito a partir de 
uma forma de pixels pretos e brancos, que permite a 
codificação de até várias centenas de caracteres. O conteúdo 
armazenado no código pode então ser descodificado e exibido 
utilizando a câmera de um Smartphone ou Tablet. QR significa 
"Quick Response" (Resposta rápida) e refere-se à leitura 
rápida de um conteúdo.

Link do recurso: https://www.qrcodefacil.com/ 

QR Code Fácil

https://anchor.fm/dashboard
https://www.qrcodefacil.com/
https://meet.jit.si/


Bit.ly

O bit.ly é aplicativo online que permite encurtar links e 
personalizar endereços da internet. Além disso, é 
possível acompanhar a quantidade de cliques nos 
links criados.

Link do recurso: https://app.bitly.com/ 

Bit.ly

https://anchor.fm/dashboard
https://app.bitly.com/
https://meet.jit.si/


Gerar MEMES

Gerar Memes

Site para criar memes personalizados de forma simples e 
rápida, usando suas imagens ou da nossa galeria. 

Link do recurso: https://www.gerarmemes.com.br/ 

https://kahoot.com/
https://www.gerarmemes.com.br/


Giphy

Giphy

GIPHY é uma plataforma para pesquisar, 
compartilhar, descobrir e criar GIFs na Internet. 

Link do recurso: https://giphy.com/ 

https://kahoot.com/
https://giphy.com/


Khan Academy

Khan Academy 

Khan Academy é uma organização sem fins lucrativos fundada 
por Salman Khan. Com a missão de proporcionar uma 
educação gratuita e de alta qualidade para todos, em qualquer 
lugar,  oferece uma coleção grátis de vídeos de matemática, 
medicina e saúde, economia e finanças, física, química, 
biologia, ciência da computação, entre outras matérias.

Link do Recurso: https://pt.khanacademy.org/ 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Khan_Academy
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sal_Khan
https://pt.khanacademy.org/


YouTube Edu

YouTube Edu

Se você é professor, no YouTube Edu você poderá submeter suas 
videoaulas para publicação, ou ainda escolher outras aulas para 
utilizar com seus alunos! O projeto é uma parceria entre a 
Fundação Lemann e o Google, para a criação de uma página 
exclusiva do YouTube, na qual professores, gestores e alunos 
podem encontrar conteúdos educacionais gratuitos e de 
qualidade, em Português e de todas as áreas do conhecimento.

Link do Recurso: https://bit.ly/Youtubedu 

https://bit.ly/Youtubedu


Educamídia

Educamídia

EducaMídia é o programa do Instituto Palavra Aberta com 
apoio do Google.org criado para capacitar professores e 
organizações de ensino, além de engajar a sociedade no 
processo de educação midiática dos jovens, desenvolvendo 
seus potenciais de comunicação nos diversos meios. Foi 
construído a partir de três competências centrais: 
interpretação crítica das informações, produção ativa de 
conteúdos e participação responsável na sociedade.

Link do Recurso: https://educamidia.org.br 

https://educamidia.org.br


Vamos pensar 
juntos?

https://giphy.com/



Oportunidades x Entraves

bit.ly/oportunidadeseentravesunipampa 

Que tal pensarmos juntos quais são as oportunidades e 
quais são os entraves para as práticas pedagógicas no 
ensino remoto?

https://bit.ly/oportunidadeseentravesunipampa


Dicas preciosas 
para você!

https://br.freepik.com/fotos-vetores-gratis/etiqueta



UFMS contra o Coronavírus

ufms.br/coronavirus



Curso REA

Quer aprender mais sobre 
REA?

Acesse: cursos.aberta.org.br

Fonte: Wikimedia Commons

http://cursos.aberta.org.br


Curadoria

Conjunto de Links para 
explorar o Software Livre e 
criar Recursos Educacionais 
Abertos.

Acesse: 
bit.ly/ferramentasabertas 

Fonte: Pixabay

https://bit.ly/ferramentasabertas


Quero ser criativo/a!

Conjunto de Links organizados no Toby para 
você exercitar sua criatividade no ensino 
remoto.

bit.ly/querosercriativoufms

http://bit.ly/querosercriativoufms


#ficaemcasa

Curadoria de conteúdos educacionais, 
culturais e artísticos, em diversos suportes 
de mídia.

bit.ly/ficaemcasacomafaed

http://bit.ly/ficaemcasacomafaed


GEG Brasil e Innovators

Curadoria de Recursos e Estratégias para os 
Professores.

bit.ly/gegcovid19
linktr.ee/gegbrasil

http://bit.ly/gegcovid19
http://linktr.ee/gegbrasil


bit.ly/ensineemcasa

Ensine em Casa com o 
Google

Um hub temporário de informações e 
ferramentas para ajudar os professores 
durante a crise do coronavírus (COVID-19).

http://bit.ly/ensineemcasa


bit.ly/sejaincrivelnainternetcomgoogle

Seja incrível na Internet

Ajudando as crianças, jovens e adultos a se 
tornarem exploradores seguros e confiantes 
do mundo on-line.

http://bit.ly/sejaincrivelnainternetcomgoogle


bit.ly/querocopiarunipampa

Faça uma cópia pessoal da 
apresentação

Pode compartilhar, e remixar!
A licença é de cultura livre!

Este trabalho está licenciado com uma Licença Creative 
Commons - Atribuição 4.0 Internacional.

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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https://cursos.aberta.org.br/login/index.php


Dúvidas?
https://giphy.com/



Obrigada pela 
atenção!

linktr.ee/daianiriedner

Canal Edutec no Telegram
bit.ly/edutecufms

http://linktr.ee/daianiriedner
http://bit.ly/edutecufms

