
EFFECTIVE WAYS 
OF STUDYING

BEFORE EXAMS

COMO ESCOLHER A
PLATAFORMA PERFEITA

PARA VOCÊ, PROFESSOR?

No cenário atual, em que a tecnologia é fundamental para a continuidade das

nossas atividades rotineiras dentro e fora de sala de aula, o Sebrae selecionou

um conjunto de plataformas e soluções online para ajudar a você professor a

escolher o que melhor se adapta às suas necessidades e ao seu perfil.

Buscamos exemplos de empresas já consolidadas no mercado, bem como de

startups com ideias fantásticas. Sempre bom lembrar que o Sebrae não se

responsabiliza  por nenhuma das soluções sugeridas.  

Aproveitem e mão na massa!

Plataformas de colaboração que suportam 

comunicação de vídeo ao vivo

Plataforma em nuvem para videoconferência e áudio, colaboração, bate-
papo e webinars

Chamadas de vídeo e áudio com recursos de conversa, bate-papo e
colaboração

PARA MAIS INFORMAÇÕES: WWW.SEBRAE.COM.BR

https://zoom.us/

https://education.skype.com/

Está oferecendo 3 meses grátis de sua solução para vídeoconferência,
para organizações elegíveis (prestadores de cuidados de saúde,
instituições de ensino, municípios e organizações sem fins lucrativos).

https://www.gotomeeting.com/pt-b

Google Hangouts 
Meett https://gsuite.google.com/products/meet/

Videochamadas integradas a outras ferramentas do G-Suite do Google.
Até o dia 1º de julho todos os clientes do G Suite poderão usar os
recursos avançados do hangout meets, como reuniões maiores (até 250
participantes), transmissão ao vivo e gravações.

Comunicação e Colaboração - 6 meses gratuitos do Microsoft Teams,
uma plataforma unificada de  comunicação e colaboração. 

Microsoft Teams https://teams.microsoft.com/downloads

Plataformas  educacionais

Plataforma para elaboração de avaliações, quizzes e atividades
gameficadas. É possível criar testes, pesquisas e qualquer tipo de
atividades.

https://socrative.com/Socrative

Skype



Plataforma baseada em jogos. Seus jogos de aprendizado são testes de
múltipla escolha que podem ser acessados por meio de um navegador
ou aplicativo.

Empresa de vídeos online. Vai disponibilizar recursos tecnológicos e
transmissão ao vivo, de forma gratuita, para escolas, instituições
públicas, alunos e profissionais de ensino.

A plataforma liberará 500 perfis plus free para professores  organizarem
e disponibilizarem  seu material de aula, slydes, vídeos, artigos,
exercícios para seus alunos. 

Criação de comunidades de Aprendizagem online com rede social,
turmas, cursos, videoaulas, artigos, compartilhamento de arquivos,
questionários, mensagens, ferramentas de vendas, transmissões ao
vivo, relatórios.

Ciencia Arte

Produtora de conteúdo educacional digital, que ajuda empresas de
educação básica a transporem seu material didático impresso pro digital.
Vai liberar cerca de 500 videoaulas no YouTube, afim de ajudar
professores, alunos e escolas a manterem, minimamente, o currículo
escolar a distância. Disponível no canal Desenrolado Videoaulas. Desenrolado 

A Kriativar  está  disponibilizando, acesso gratuito ao bookmaker,
plataforma de criação de  livros e histórias  em quadrinhos, onde os
professores  podem desenvolver  tarefas lúdicas para que as crianças 
realizem em família.   

Disponibiliza a partir de hoje gratuitamente a prova online do produto
Prova Fácil Avaliações Regulares, voltado para instituições com mais de
3 mil alunos, e os exercícios online do app voltado para professores, o
Prova Fácil Professor.

https://www.provafacilnaweb.com.br/corrigir/

A UniPROF é uma plataforma de cursos que oferece formação nas
mais diversas áreas. Estamos com diversas formações para que você,
professor, possa se atualizar com temas importantes da educação.
Oferta de cursos gratuitos e com descontos de até 50% Use o voucher
FICAREMCASA
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http://kahoot.com/

http://www.cienciarte.com.br

https://www.cuboz.com/

https://sambatech.com

http://www.desenrolado.com

http://www.creaction.com.br/pages/login

https://bit.ly/uniprofemcasa



Plataforma mobile de aprendizagem que usa a gamificação para
estimular os usuários a se envolverem com conteúdos educacionais;Irá
disponibilizar gratuitamente sua plataforma para que professores, escolas
públicas e privadas possam continuar suas atividades à distância com
seus alunos até a normalização das aulas.

Plataforma de Ensino-Aprendizagem e Avaliação de Lógica e
Matemática. A Educacross oferece mais de 1.500 jogos envoltos em
dinâmicas de gamificação adaptativa para que os alunos aprendam
enquanto jogam. Oferece gratuitamente sua plataforma de ensino e
aprendizado para escolas públicas e particulares.

INTERAJA COM A
FERRAMENTA

 

Você vai perceber que algumas
ferramentas tem mais "a sua cara",
parece mais fácil, mais intuitiva. E
cada um gosta da sua!! 
Para saber mais procure tutoriais no
youtube ou busque com seus amigos
se alguém já conhece e pode te dar
umas dicas. 

O FazGame proporciona a aprendizagem através da criação de games
narrativos. Os professores podem criar projetos de conteúdos diversos, e
seus alunos aprendem de forma motivadora, criando games
educacionais. Voltado para alunos a partir de 10 anos. 

Plataforma Sebrae

Educação Empreendedora
O Sebrae oferece cursos presenciais e à distância para quem quer saber mais sobre
Educação Empreendedora. Acesse:www.sebrae.com.br/educacaoempreendedora

MÃO NA MASSA!!!

 

Compartilhe seus
aprendizados com seus
colegas. Aprender junto é
sempre mais incrível!!

O Sebrae oferece cursos presenciais e à distância para quem quer abrir ou já tem um negócio.
São vários temas disponíveis como: empreendedorismo, vendas, leis, gestão,
marketing,inovação, pessoas, planejamento e muito mais. Confira!! Acesse:  

Capacitação Ead

www.sebrae.com.br

Ensino à distância. Acesso gratuito a todas as videoaulas e banco de
exercícios.

Centro de Referência em Empreendedorismo - CER

Você sabia que o Sebrae tem um Centro de Referência em Empreendedorismo? Esse é
um canal de conteúdo feito especialmente para você professor! Lá você terá inúmeros
materiais e dados que vão te ajudar nas suas aulas.  Acesse:https://cer.sebrae.com.br/
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http://qranio.com.br  

http://EducaCross.com.br

https://www.fazgame.com.br/get_premium

http://www.stoodi.com.br


