
Aplicativos e 
ferramentas 

 
Estas são as ferramentas digitais que 

utilizámos no nosso projeto 

eTwinning. 

 
 

 
Twinspace (twinspace.etwinning.net) 

Twinspace é uma área de trabalho fechada no portal eTwinning que pode ser usada para 

trocar ideias com equipas de outros países a nível internacional. Este espaço protegido 

permite compartilhar e resumir os resultados (função de quadro duplo), mas também é 

adequado para discussões e feedback (tópico de discussão). Existe também a 

possibilidade de realizar pesquisas (funções bastante limitadas) e organizar reuniões online 

(fácil de implementar). 

Nível de 
dificuldade de 

uso 
Aparência 

Adequação 
para projetos 

eTwinning 

Compatibilidade 
com dispositivos 

móveis 

Registo 
requerido 

fácil 4/5 5/5 parcialmente 
pelo 

professor 

 

 
Planeta Jigsaw (jigsawplanet.com) 

Com o Jigsaw Planet, podem ser criados com facilidade quebra-cabeças individuais online. 

Tudo o que é preciso fazer é enviar uma foto à nossa escolha. Este quebra-cabeças é então 

compartilhado com um link. É possível uma diferenciação em termos do número de peças 

do puzzle. 

Nível de 
dificuldade 

de uso 

Aparência 
Adequação 

para projetos 
eTwinning 

Compatibilidade 
com dispositivos 

móveis 

Registo 
requerido 

muito fácil 3/5 4/5 sim para criar 

 
ThingLink (thinglink.com) 

Thinglink é uma ferramenta com a qual se pode tornar diversos recursos acessíveis, através 

de uma imagem como fundo: textos, fotos, áudios, vídeos e votos. Para fazer isto, coloca-

se um símbolo na imagem e faz-se a ligação aos recursos correspondentes. Ao clicar nele, 

pode-se aceder a uma previsualização do conteúdo incorporado numa janela (pop-up) e 

abrir as páginas. 



Nível de 
dificuldade de 

uso 
Aparência 

Adequação 
para projetos 

eTwinning 

Compatibilidade 
com dispositivos 

móveis 

Registo 
requerido 

fácil 5/5 5/5 sim para criar 

 

 

Padlet(padlet.com) 

O Padlet permite que os usuários criem colaborativamente “quadros de notas” digitais sobre 

tópicos específicos. Nestes quadros pode-se juntar notas, textos, vídeos e imagens e 

incorporar links.  

Nível de 
dificuldade de 

uso 
Aparência 

Adequação 
para projetos 

eTwinning 

Compatibilidade 
com dispositivos 

móveis 

Registo 
requerido 

muito fácil 4/5 5/5 sim para criar 

 
 

Kahoot!(kahoot.it) 

Com o Kahoot, é possível criar questionários que podem ser jogados individualmente ou 

uns contra os outros. A versão gratuita possui apenas as funções de "escolha múltipla" e 

"certo / errado". 

Nível de 
dificuldade de 

uso 
Aparência 

Adequação 
para projetos 

eTwinning 

Compatibilidade 
com dispositivos 

móveis 

Registo 
requerido 

muito fácil 3/5 4/5 sim para criar 

 

 
documentos Google (docs.google.com) 

O Google Docs inclui várias ferramentas. Para o nosso projeto, usámos principalmente 

Apresentações Google, por exemplo, para relatórios sobre mobilidade, e Formulários 

Google para pesquisas e avaliações. A vantagem é que todos os arquivos podem ser 

editados por vários usuários ao mesmo tempo. É necessário ter uma conta Google para 

isso (observe as diretrizes de proteção de dados!). 

Nível de 
dificuldade de 

uso 
Aparência 

Adequação 
para projetos 

eTwinning 

Compatibilidade 
com dispositivos 

móveis 

Registo 
requerido 

fácil / médio 5/5 5/5 sim para criar 

 
 
“Book Creator” (bookcreator.com) 

Book Creator é uma ferramenta para criar fotos e textos de forma colaborativa. Também 

podem ser incluídos áudios e vídeos. Estes podem ser reunidos num e-book e impressos. 



Nível de 
dificuldade de 

uso 
Aparência 

Adequação 
para projetos 

eTwinning 

Compatibilidade 
com dispositivos 

móveis 

Registo 
requerido 

fácil 5/5 5/5 sim sim 

 

 

Canva(canva.com) 
 

O Canva é particularmente adequado para colagens de fotos. É fácil de usar graças à 

interface muito clara e oferece uma grande variedade de modelos. Também pode ser usado 

para criar vídeos. 

Nível de 
dificuldade de 

uso 
Aparência 

Adequação 
para projetos 

eTwinning 

Compatibilidade 
com dispositivos 

móveis 

Registo 
requerido 

 médio 5/5 5/5 parcialmente  sim 

 
 

Prezi(prezi.com) 

O Prezi pode ser usado para criar apresentações animadas que se destacam, por exemplo, 

do PowerPoint. Os textos, imagens e vídeos são organizados usando uma interface e 

modelos, que podem ser ampliados individualmente (menos estáticos do que muitas outras 

ferramentas de apresentação); adequado para aumentar o conteúdo. 

Nível de 
dificuldade de 

uso 
Aparência 

Adequação 
para projetos 

eTwinning 

Compatibilidade 
com dispositivos 

móveis 

Registo 
requerido 

médio 5/5 4/5 sim sim 

 
Sutori(sutori.com) 

O Sutori oferece uma ferramenta que é usada para criar cronogramas e nos quais se pode 

colocar informações, imagens e áudios, podendo os mesmos ser também editados por 

terceiros. 

Nível de 
dificuldade de 

uso 
Aparência 

Adequação 
para projetos 

eTwinning 

Compatibilidade 
com dispositivos 

móveis 

Registo 
requerido 

fácil 5/5 4/5 sim sim 

 
 

  

Story corps.com é uma plataforma sem fins lucrativos que tem como objetivo contar e 

preservar as histórias de vida de cidadãos americanos (princípio da história oral). São 

entrevistados familiares, amigos e conhecidos. Os arquivos de áudio são disponibilizados 

                   por meio de um link. 



 

Nível de 
dificuldade de 

uso 
Aparência 

Adequação 
para projetos 

eTwinning 

Compatibilidade 
com dispositivos 

móveis 

Registo 
requerido 

fácil 5/5 4/5 sim sim 

 
 

Com mentimeter.com pode-se realizar questionários (inquéritos) em tempo real. A 

participação pode ser realizada facilmente através de um código usando um computador, 

tablet ou smartphone. Os resultados dos questionários podem ser apresentados ao 

                    público em forma de diagramas, nuvens de palavras, comentários, etc. 

 

Nível de 
dificuldade de 

uso 
Aparência 

Adequação 
para projetos 

eTwinning 

Compatibilidade 
com dispositivos 

móveis 

Registo 
requerido 

fácil 4/5 5/5 sim sim 

 
 
 

Mindmeister.com é apenas uma das ferramentas de mapeamento mental que usamos. 

Pode ser usado para criar mapas mentais claramente estruturados e torná-los acessíveis 

a outras pessoas por meio de um link. Pode-se criar gratuitamente até cinco mapas 

mentais. 

   

Nível de 
dificuldade de 

uso 
Aparência 

Adequação 
para projetos 

eTwinning 

Compatibilidade 
com dispositivos 

móveis 

Registo 
requerido 

fácil 4/5 5/5 sim  sim 

 
 

 

Com o Adobe Spark, pode-se criar sites e vídeos apelativos, nos quais se pode incorporar 

textos, imagens, áudios, vídeos e links. Também oferece música livre de direitos de autor; 

As referências às imagens aparecem automaticamente no final da apresentação. 

 

Nível de 
dificuldade de 

uso 
Aparência 

Adequação 
para projetos 

eTwinning 

Compatibilidade 
com dispositivos 

móveis 

Registo 
requerido 

médio 5/5 4/5 sim sim 

 
 

Com o genial.ly pode-se facilmente criar apresentações, por exemplo, imagens interativas, 
jogos educacionais, cartões, questionários, jogos de fuga, currículos e calendários. Usámos 
para posters e vídeos. 
 



Nível de 
dificuldade de 

uso 
Aparência 

Adequação 
para projetos 

eTwinning 

Compatibilidade 
com dispositivos 

móveis 

Registo 
requerido 

fácil 5/5 4/5 sim sim 

 
 

 

Com "My simpleshow" pode-se criar vídeos explicativos muito rapidamente. Para fazer isto, 

primeiro escreve-se um texto que deve ser digitado e depois reproduzido por uma voz 

automática, antes do software selecionar imagens que correspondam a certas 

                   palavras-chave do texto. No entanto, estas podem ser trocadas. Usámos esta ferramenta, 

                   por exemplo, para criar tutoriais para os nossos pratos nacionais. 

 

Nível de 
dificuldade de 

uso 
Aparência 

Adequação 
para projetos 

eTwinning 

Compatibilidade 
com dispositivos 

móveis 

Registo 
requerido? 

fácil 5/5 4/5 sim sim 

 
 
 

ComNo iMovie, com esta aplicação é fácil de filmar e editar vídeos em dispositivos Apple. 

O programa oferece uma série de funções adicionais (inserir música de filme, ajustar o 

tempo e o volume, adicionar um clip “picture-in-picture”, etc.). 

  

Nível de 
dificuldade de 

uso 
Aparência 

Adequação 
para projetos 

eTwinning 

Compatibilidade 
com dispositivos 

móveis 

Registo 
requerido? 

fácil 5/5 4/5 sim sim 

 
 
 
 
  
 


