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Apresentação 

 

Olá, meu nome é Maickell Silva. 

Sou Tecnólogo em Sistemas para Internet e professor de 

informática há 28 anos, proprietário da Agência Arte Real 

(Desenvolvimento Web e Marketing Digital). 

Percebi, nestes últimos tempos que, devido a 

impossibilidade de se dar continuidade às aulas presenciais em 

todo o país (e no mundo), foi necessária uma mudança de 

paradigma no Ensino de forma geral. Muitos professores se 

sentiram desconfortáveis diante da nova necessidade - com 

razão - pois até então nunca foi preciso utilizar ferramentas para 

a criação de aulas virtuais como único recurso de prática 

docente. 

Mas, devido à Pandemia do Covid-19, foi imposta esta 

nova diretriz e o que tudo indica é que, já que chegou, vai ficar. 

Então não é hora de correr contra a maré: é hora de 

aprender e ficar apto ao que o futuro reserva a todos nós. 

Sendo assim, decidi preparar este material que será uma 

orientação com muitas ferramentas gratuitas disponíveis para 

que todo professor possa criar suas aulas de forma profissional 

e sem aborrecimentos. Ele evitará horas e horas de buscas na 

internet por uma solução simples. 

Então, vamos lá! 



Decidindo qual o recurso a ser utilizado 

Este é o ponto inicial para podermos dar um norte na 

criação da nossa aula. E o que precisamos agora é decidir se a 

aula será enviada em texto, planilha, apresentação, vídeo ou 

áudio. 

Isso é de grande importância para sabermos a 

ferramenta correta a utilizar. 

 

Textos, Planilhas ou Apresentações de Slides 

Se a sua aula for apresentada num destes três formatos, 

as ferramentas mais indicadas são: 

Microsoft Office – Deve estar instalado no seu 

computador caso o sistema operacional seja o Windows. Nele 

você encontra: 

Word: Editor de textos – Para escrever seus 

textos, inserir figuras, gráficos, criar tabelas, 

correspondências, etc. 

Excel: Planilha de Cálculos – Pode ser usado 

para construir gráficos, calcular porcentagens, médias, 

somatórios, criar banco de dados, ordenar listas 

(alfabética ou numérica), filtrar a busca de informações e 

compará-las, converter unidades, criar fórmulas 

condicionadas, interligar planilhas, etc. 



Power Point: Editor de Slides – Nele você pode 

criar, editar e exibir apresentações de slides, animações, 

etc. 

 

Google Docs - Este aplicativo, ao contrário do Microsoft 

Office - que tem custo de licença - é totalmente GRATUITO e 

você pode utilizá-lo em qualquer sistema operacional. Para 

acessá-lo basta clicar no link abaixo:  

https://www.google.com/docs/about/. 

 

Nele você encontrará os programas DOCUMENTOS, 

PLANILHAS E APRESENTAÇÕES, que tem funcionamento e 

funções semelhantes aos programas Word, Excel e Power Point. 

No Google Docs você também encontrará o programa 

FORMULÁRIOS que explicarei mais adiante. 

 

BROffice - Deve estar instalado no seu computador caso 

o sistema operacional seja o Linux. Nele você encontra: 

https://www.google.com/docs/about/


Write: Editor de textos – Funções semelhantes ao 

Word (Microsoft) e Documentos (Google Docs). 

Calc: Planilha de Cálculos – Funções 

semelhantes ao Excel (Microsoft) e Planilhas (Google 

Docs). 

Impress: Funções semelhantes ao Power Point 

(Microsoft) e Apresentações (Google Docs). 

 

 Vídeo 

Se a apresentação da sua aula for neste formato, nós 

temos 2 opções para a construção: 

Gravação do professor expondo na lousa: Neste 

caso, é indicado que seja feita a gravação com uma câmera ou 

um celular. O ponto importante é colocar o celular em um tripé 

ou, caso não tenha, apoiar de forma que fique fixo para que o 

vídeo não fique tremido.  

CUIDADO: Uma das coisas mais importantes em um 

vídeo é o áudio, portanto teste uma pequena gravação e analise 

a distância do celular e a altura de voz que está utilizando para 

não ter problemas (áudio baixo ou com ruído). O ideal para um 

áudio de qualidade é utilizar um microfone. 

Gravação da tela do seu computador: Para fazer uma 

apresentação da atividade na tela do seu computador basta 

acessar o site https://www.apowersoft.com.br/gravador-de-tela-

gratis e começar a gravar. Se optar por mostrar a sua imagem 

https://www.apowersoft.com.br/gravador-de-tela-gratis
https://www.apowersoft.com.br/gravador-de-tela-gratis


junto com a apresentação, será necessário um notebook com 

câmera embutida ou um computador Desktop com uma 

WebCam instalada. 

  

 

 

 Áudio 

Se optar por enviar áudios, qualquer celular tem 

disponível vários aplicativos para esta funcionalidade. Isso vai 

depender da marca do aparelho e da sua Loja de Aplicativos. 

Além disso, pode-se usar o Whatsapp ou Telegram (aplicativos 

de mensagens), instaláveis em qualquer aparelho. 

 

Transmissão Ao Vivo 

Se a aula for através de uma webconferência não tem 

problema: você poderá optar por algumas ferramentas online 

destinadas para isso. Elas diferem em quantidades de pessoas 

em uma sala virtual e, algumas delas tem opções de pagamento 



caso queira um número muito grande de pessoas presentes 

simultaneamente.  

Geralmente essas plataformas permitem que, além dos 

participantes visíveis na tela, haja a exibição do monitor de um 

computador e suas atividades.  

CUIDADO: Ao começar uma aula online, é importante 

solicitar aos participantes que fechem os seus microfones e só 

abram quando forem falar. Desta forma não haverá ruídos 

externos dos ambientes dos mesmos. 

 

Seguem algumas opções: 

 

 https://jitsi.org/jitsi-meet/ 

 

A ferramenta Jitsi Meet é GRATUITA, e permite até 50 

pessoas conectadas ao mesmo tempo. Ao entrar no link você 

pode criar uma sala virtual e, se necessário, colocar uma senha. 

Depois, você enviará o link da sala e a senha da mesma para os 

seus alunos ingressarem. Não tem tempo máximo de duração 

das reuniões. 

Se for utilizar pelo celular, poderá acessá-lo pelo próprio 

navegador ou, caso prefira, instale no mesmo através da Loja de 

Aplicativos do seu aparelho. 

https://jitsi.org/jitsi-meet/


 

 

https://zoom.us/pt-pt/meetings.html 

 

A ferramenta Zoom tem duas opções: paga e 

GRATUITA. Esta última permite até 100 integrantes simultâneos 

em uma sala. O problema é quanto ao tempo de reunião: no 

máximo 40 minutos de duração. 

Se for acessar pelo celular, poderá usar seu navegador 

ou instalá-lo através da sua Loja de Aplicativos. 

 

 

https://zoom.us/pt-pt/meetings.html


https://meet.google.com/ 

 

A ferramenta Google Meet é paga e liberada aos usuários 

da aplicação G-Suite do Google mas,  por causa da Pandemia 

do Coronavírus, está liberada gratuitamente para reuniões de 

até 250 pessoas por sala até o dia 30 de setembro de 2020. 

Para utilizar no celular é importante fazer o download na 

sua Loja de Aplicativos. 

 

 

Trocas de Arquivos 

Entende-se por trocas de arquivos o envio ou 

recebimento de arquivos entre uma ou mais pessoas. Esse 

processo, geralmente simples, pode ter alguns problemas como 

tamanho excedente para ser enviado por e-mail - acontece muito 

com vídeos. Também ocorre essa situação em algumas 

plataformas prontas, onde existe um link para fazer o Upload 

(subir o seu arquivo para um portal - de uma escola EAD por 

https://meet.google.com/


exemplo) com tamanho máximo permitido por envio. Nestes 

casos, o que fazer? 

 

O arquivo precisa ser enviado em formato PDF  

 

Existem vários programas que podem fazer esta 

conversão de .doc ou .docx (criados no Word), .xls ou .xlsx (no 

Excel) ou .ppt ou .pptx (Power Point) para PDF. Arquivos de 

vídeo e áudio não podem ser convertidos para PDF porque este 

formato suporta apenas texto e “não permite” a alteração do 

documento original.  

Hoje, já existem programas que fazem o caminho 

inverso: convertem de PDF para o formato anterior - original do 

arquivo - possibilitando edições no seu conteúdo.  

O mais rápido, prático e gratuito caminho para essas 

mudanças é usando um aplicativo online. Clicando no link 

abaixo, você irá conhecer um deles: (Não é necessário clicar nos 

botões ENTRAR ou REGISTRE-SE). 

 

https://www.ilovepdf.com/ 

 

https://www.ilovepdf.com/


 

 

Além de converter é possível fazer todas as operações 

descritas acima, clicando na opção desejada. 

 

O arquivo ou conjunto de arquivos que preciso enviar é muito 

grande   

 

O processo de compactação é uma engenharia poderosa 

e de grande complexidade, não existindo apenas um método 

para tal.  

Mas, você pode ficar tranquilo, pois não precisa saber 

nada disso. As ferramentas existentes fazem esse trabalho e 

retornam o tão esperado resultado. 

Esta compactação diminui o tamanho do arquivo e, 

dependendo da ferramenta, pode chegar a uma taxa de até 70% 

de compressão. Então, se você tem um arquivo de 10Mb de 

tamanho, após o processo, o mesmo pode ficar com apenas 

3Mb. 



Podemos compactar arquivos e pastas, individualmente 

ou em grupos.  

Existem vários programas que fazem isso e um deles, 

acessível na internet, sem necessidade de instalação, é o 

https://www.ezyzip.com/compacte-ficheiros-em-zip-online.html. 

 

 

Abaixo da tela inicial, aparecem detalhes técnicos sobre 

a compactação de arquivos para melhor compreensão e 

utilização do recurso. 

Como pode ver na tela acima é possível COMPACTAR, 

DESCOMPACTAR E CONVERTER. 

 

Outra forma de comprimir um arquivo  

 

Uma ferramenta muito utilizada para reduzir o tamanho 

de um arquivo é a https://www.compresss.com/pt/. 

https://www.ezyzip.com/compacte-ficheiros-em-zip-online.html
https://www.compresss.com/pt/


Porém, nesta plataforma os arquivos continuam sendo 

tratados de forma individual e no mesmo formato, ao contrário 

da ferramenta citada anteriormente, que reúne os arquivos 

compactados em um único bloco de extensão .zip, .arj, .7z, .rar, 

.tar, entre outros, de acordo com o programa utilizado.  

 

 

 

No menu do lado esquerdo você pode escolher qual o 

tipo de arquivo que deseja comprimir. 

 

Mesmo reduzindo, o arquivo continua grande demais para enviar 

por e-mail 

 

Neste caso, você pode compartilhar o arquivo desejado 

com o seu destinatário usando o Google Drive. Para isso é 

necessário ter uma conta no Google, ou seja, um e-mail do 

gmail. 



Caso não tenha, é fácil e gratuita a criação. Esta conta 

disponibilizará um espaço de 15Gb, o que equivale a um 

tamanho maior do que 3 DVDs. 

Tendo a conta, salve o seu arquivo no Drive do Google 

(“na nuvem”) e compartilhe o acesso com os seus destinatários. 

 

Recursos práticos para criação de arquivos 

 

Preciso fazer uma arte para enviar a alguém. Que programa 

devo usar? 

 

Existem vários programas bons para isso. Um dos 

melhores é o CorelDraw, porém tem 2 desvantagens: a primeira 

é que o software é pago e a segunda é que não se consegue 

fazer algo com facilidade devido à complexidade dos recursos 

que ele tem. Então vai a dica, use o CANVA. 

 



https://www.canva.com/ 

 

 

Neste site você poderá criar cartazes, cartões de visita, 

capa e publicações para o seu Facebook, capa para seu E-book, 

ilustrações divertidas para os seus alunos.  

Após construir a sua arte, faça o download e insira no 

documento, e-mail ou rede social desejada. É uma excelente 

ferramenta artística e GRATUITA. 

Quero recortar parte da minha tela e colar no meu documento, 

planilha, apresentação, etc. 

 

Para esta finalidade existe uma ferramenta do próprio 

Windows chamada FERRAMENTA DE CAPTURA. Ela está 

disponível a partir da versão 7.0. Para encontrá-la basta digitar 

no campo pesquisar do menu iniciar o nome da ferramenta. 

https://www.canva.com/


 

 

Preciso aplicar trabalhos, avaliações ou pesquisa com meus 

alunos 

Lá no início deste guia falamos do Google Docs, que 

permite criar documentos, planilhas, apresentações e 

formulários. 

Pois bem, chegou a hora de sabermos o que são os 

formulários. 

Podemos criar neste aplicativo uma relação de perguntas 

configurando o tipo de resposta que você espera (escolha 

simples, múltipla escolha, texto curto ou texto longo).  



Na construção do formulário haverá um link gerado para 

que você possa enviar a seus alunos. Também é possível definir 

o dia e a hora de término do acesso ao mesmo. 

Depois de respondido pelos destinatários, você receberá 

gráficos estatísticos do preenchimento, e ainda, todas as 

respostas em uma planilha, podendo corrigir de maneira rápida 

e fácil. 

 

Agenda do Professor 

O Google Agenda é um aplicativo muito interessante. 

Além de possibilitar o agendamento das suas atividades, 

também permite que você configure o recebimento de 

notificações sobre suas atividades futuras.  

Está disponível a todos que tem a conta gratuita do 

Gmail. 

 

 



Whatsapp 

 

O Whatsapp tem um aplicativo web que pode ser 

utilizado no computador facilitando o envio e recebimento de 

fotos, arquivos, além das mensagens de texto, vídeos e áudios 

próprios do uso diário do mesmo. 

 

https://web.whatsapp.com/ 

 

Após acessar o site, a tela acima irá aparecer, com o 

código QR-Code. Você vai pegar o seu celular, abrir o Whatsapp 

(fora de qualquer conversa), clicar nos 3 pontinhos que tem no 

canto superior direito da tela, selecionar Whatsapp Web, e 

apontar a câmera do seu celular para o código QR-Code na sua 

tela.  

Após este processo, o seu Whatsapp estará disponível 

no seu computador. 



IMPORTANTE: Após acessar seu Whatsapp no 

computador, a sua conta fica disponível neste equipamento. É 

necessário encerrar a sessão da maneira correta, ao sair do 

mesmo, conforme a tela abaixo:  

 

  

 

Agora que você já está com o Whatsapp disponível no 

seu computador, é só pegar as informações de suas conversas, 

copiar e colar nos seus documentos ou salvar nele. 

 

Clique nos 3 

pontinhos e depois em 

Sair 
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