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Ter uma clara finalidade educativa; 

Responder a necessidades do sistema 
educativo português; 

Apresentar uma identidade autónoma 
relativamente a outros objetos e serviços de 
natureza digital; 

Satisfazer critérios pré-definidos de 
qualidade nas suas dimensões essenciais. 

*De acordo com J. L. Ramos  

Um RED deve… 



QUALIDADE INTRÍNSECA 

rigor científico; 

integridade; 

objetividade;  

precisão. 

 
 
. 

avaliação RED 



QUALIDADE CONTEXTUAL 

relevância; 

valor acrescentado; 

atualidade; 

utilidade; 

adequabilidade da informação. 

 

 

 
. 

avaliação RED 



QUALIDADE REPRESENTATIVA 

formato; 

clareza; 

concisão; 

compatibilidade; 

desenho; 

homogeneidade dos dados. 

 

 

 

 
. 

avaliação RED 



QUALIDADE DO ACESSO 

tempo de espera; 

usabilidade; 

navegação; 

segurança. 

 

 

 

 

 
. 

avaliação RED 



FERRAMENTAS 

Checklists  

Formulários que recolham a opinião  

Supervisão e controlo da informação 

 

 

 

 
. 

avaliação RED 



 Hábito do imediatismo: os leitores em ecrã são 

impacientes, inconstante e vorazes. 

 Estratégia do mínimo esforço: esforçam-se menos com 

cada texto. Se o texto se revela complexo ou incómodo 

de ler, é muito provável que o aluno não o leia. 

 Na primeira abordagem não lê, faz scanning 

rapidamente  sobre o ecrã em busca de algo que lhe 

interesse. 

a LEITURA em ecrã  



Impresso 

Fácil para os olhos 

Sem fatores 
distrativos 

Linear 

Estático 

Ecrã 
Mais difícil para os 

olhos 

Vários fatores 
distrativos 

Não linear 
(hipertexto) 

Dinâmico 
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√ Escolha/produza conteúdos: 

√ Adequados à faixa etária/desenvolvimento cognitivo dos alunos e numa 

língua que os mesmos entendam; 

√ Relevantes em termos curriculares e pedagógicos; 

√ Aualizados, desafiadores e centrados no aluno;  

√ Estruture os conteúdos de modo a facilitar o estudo individual e 

a sua utilização autónoma por parte do aluno; 

√ Tenha em conta que muitos alunos vão aceder aos conteúdos no 

telemóvel. Planeie para ecrãs pequenos. 

ADEQUAÇÃO 
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√ Prefira textos curtos (sem necessidade de rolamento de ecrã) 

e frases curtas, com uma ideia por parágrafo e numa 

linguagem objetiva; 

√ Vá direto ao assunto; 

√ Parágrafos curtos, formados por poucas frases, facilitam a 

leitura diagonal e a obtenção da informação;  

Resultados do Eyetrack III*: 

«Os nossos dados revelaram que assuntos com parágrafos curtos recebiam o 

dobro de atenção visual daqueles com parágrafos mais longos. O formato de 

parágrafos longos parece desestimular a sua observação.» 

 

CONCISÃO 

*https://www.math.unipd.it/~massimo/corsi/tecweb2/Eyetrack-III.pdf 

https://www.math.unipd.it/~massimo/corsi/tecweb2/Eyetrack-III.pdf
https://www.math.unipd.it/~massimo/corsi/tecweb2/Eyetrack-III.pdf
https://www.math.unipd.it/~massimo/corsi/tecweb2/Eyetrack-III.pdf


CONCISÃO 

Técnica da pirâmide invertida 

Quem? 

O quê?  

Quando? 

Onde?  

Como? 

Porquê? 

Lead 

Desenvolvimento 

+ importante 

- importante 
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√ Forneça um resumo do recurso e os objetivos do mesmo; 

√ Acrescente exemplos, se possível da vida real, a demonstrações 

ou descrições complexas; 

√ Use uma linguagem clara e frases afirmativas e na voz ativa; 

√ Verifique antes de publicar (erros, gralhas, inadequações…). 

√ Forneça um glossário de palavras «difíceis» (ensino básico). 

CLAREZA 



√ Use verbos fortes. Devemos utilizar o verbo e não a 
perífrase verbal construída com ele: 
 
Decidir em vez de Tomar uma decisão 
Usarem vez de Fazer uso de  
Explica em vez de Serve para explicar 
Analisar em vez de Efetuar uma análise 

CLAREZA 
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√ Experimente diferentes ângulos de abordagem  

(a internet está cheia de conteúdos sobre todos os 

assuntos: seja original e surpreenda os alunos); 

√ Privilegie a diversidade de recursos, tirando partido 

do multimédia que os ambientes online oferecem; 

√ Use infográficos, mapas conceptuais ou pequenos 

vídeos para apresentar uma síntese dos conteúdos. 

INOVAÇÃO 
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LEGIBILIDADE 
√ Estruture o conteúdo textual em dois ou três níveis 

de títulos (títulos, subtítulos subsubtítulos); 

√ Use intertítulos para introduzir subtemas. 



LEGIBILIDADE 
√ Alinhe o texto à esquerda (a perscrutação é mais 

rápida do que no texto centrado ou justificado); 
Quando isto um dia passar 
 
Quando isto um dia passar 
– se passar – 
havemos de esquecer 
– se esquecermos – 
havemos de nos lembrar 
– se lembrarmos – 
e havemos de continuar a viver 
– se vivermos – 
o presente de então, 
e havemos de continuar 
– se continuarmos – 
a conjugar certos verbos no futuro, 
ingenuamente, 
como crianças em idade 
de errar e de acertar. 
 
João Pedro Mésseder, 19-3-2020 

Quando isto um dia passar 
 

Quando isto um dia passar 
– se passar – 
havemos de esquecer 
– se esquecermos – 
havemos de nos lembrar 
– se lembrarmos – 
e havemos de continuar a viver 
– se vivermos – 
o presente de então, 
e havemos de continuar 
– se continuarmos – 
a conjugar certos verbos no futuro, 

ingenuamente, 
como crianças em idade 
de errar e de acertar. 

 
João Pedro Mésseder, 19-3-2020 
 



LEGIBILIDADE 

√ Use fontes sem serifas 

     são mais fáceis de ler em ecrã 

S 
Serif 

S 
Sans-Serif 



LEGIBILIDADE 
√ Não escreva em maiúsculas 
O texto em maiúsculas é 10% mais difícil de ler 



LEGIBILIDADE 
√ Use chamadas laterais: em textos longos devem inserir-se 

lateralmente uma ou várias palavras que antecipem o conteúdo dos 

parágrafos seguintes.  

Quando isto um dia passar 
 
Quando isto um dia passar 
– se passar – 
havemos de esquecer 
– se esquecermos – 
havemos de nos lembrar 
– se lembrarmos – 
e havemos de continuar a viver 
– se vivermos – 
o presente de então, 
e havemos de continuar 
– se continuarmos – 
a conjugar certos verbos no futuro, 
ingenuamente, 
como crianças em idade 
de errar e de acertar. 
 
João Pedro Mésseder 

e havemos de continuar 
a viver 
(...) 
o presente de então, 
 



LEGIBILIDADE 
√ Não use colunas 

Segundo o estudo Eyetrack III, 72 % do texto da notícia 

apresentada no formato de uma coluna foi lido – 

percentagem muito maior do que os 56% de texto lido 

quando foi apresentado em formato de três colunas. 



LEGIBILIDADE 
√ Garanta um bom contraste do texto com o fundo 

 

. 

http://bigital.com/castellano/files/2009/01/legibilidad_pantalla.pdf 



LEGIBILIDADE 
√ Use listas de itens para quebrar a uniformidade do texto 

Ser conciso; 

Esclarecer o significado e relações entre os elementos-chave;  

Listar múltiplas ideias com simetria; 

Identificar, comparar e recordar os elementos. 

√ Limite o número de itens na enumeração 

Utilizar a regra do sete mais ou menos dois, que diz que o número ideal 

deve estar nessa faixa.  

√ Não utilize números para identificar os itens na enumeração 

Exceto se a sua ordem tiver importância.  

Quando se enumeram os itens dentro de uma enumeração, está-se a dar 

instruções de como deve ser a leitura, determinando uma leitura linear.  

 

 



LEGIBILIDADE 
√ Os dois pontos: um recurso importante para levar para o lado 

esquerdo as palavras mais portadoras de informação; 

√ Destaque as palavras mais importantes (bold, tamanho maior...); 

√ Mantenha o texto estático (texto com brilho ou em movimento é 

mais difícil de ler). 

√ Espaço entre linhas recomendado: 1,5 linhas. 
 

 

 
Uma investigação conduzida por professores da Universidade de Wichita, 

mostra que a utilização de espaço em branco "médio" entre os parágrafos 

"produz níveis mais elevados de satisfação e maior preferência do que textos 

densos ou aqueles que usam um espaço  maior entre eles”.  

 
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.556.404&rep=rep1&type=pdf 

 
 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.556.404&rep=rep1&type=pdf


Carlos Pinheiro  

2020 



MULTIMÉDIA 
VÍDEOS 

√ Evite usar vídeos muito longos (mais de 10 minutos – 

ideal: 4-6 minutos) e inclua propostas de atividades, 

como um pequeno teste de verificação (por exemplo, 

com o Edpuzzle); 

√ Se precisar de usar vídeos longos, segmente-os em 

pequenos capítulos (por exemplo, com o Edpuzzle); 

√ Encoraje os alunos a anotarem as ideias principais 

enquanto assistem ao vídeo. 



MULTIMÉDIA 
JOGOS E APLICAÇÕES 

√ Para jogos, aplicações ou atividades interativas forneça 

instruções detalhadas e assegure-se da 

compatibilidade com os dispositivos dos alunos. 



MULTIMÉDIA 
IMAGENS 

√ A imagem deve transmitir informação, e não ser 

meramente ilustrativa. 

√ Ofereça texto alternativo à imagem que descreva o 

seu conteúdo. 



MULTIMÉDIA 
ANIMAÇÕES, 3D 

√ Podem ser usadas para: 

Mostrar continuidade nas transições; 

Indicar dimensão nas transações; 

Ilustrar mudanças no tempo; 

Visualizar vários objetos no mesmo espaço; 

Visualizar estruturas tridimensionais; 

√ Dever-se-á fornecer controlo sobre as animações 

(parar, retroceder, avançar, reiniciar). 



MULTIMÉDIA 
ÁUDIO 

√ A integração de voz em ambientes de aprendizagem 

multimédia deve respeitar os seguintes princípios: 

Segmentos curtos; 

Integrados com outro tipo de informação; 

Complementares ao texto. 
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√ Respeite os direitos de autor (os direitos de autor têm 

exceções para finalidades educativas, mas deverá 

respeitar essas exceções e identificar sempre os 

autores); 

√ Produza conteúdos que possam ser reutilizados e 

facilmente partilhados e atribua-lhes uma licença 

Creative Commons. 

direitos de AUTOR 
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https://auladigital.leya.com  

PLATAFORMA editorial 

https://auladigital.leya.com/
https://auladigital.leya.com/


Sabia que a área As minhas salas da Aula Digital permite 
que o professor organize e oriente todo o trabalho a 
desenvolver pelos seus alunos, à distância, atribuindo-lhes 
trabalhos e testes de avaliação interativa? 
 
Marque já uma sessão de formação por videoconferência! 

Para mais informações entre em contacto 
connosco, através do nosso serviço de apoio: 
 
Telef.: 707 231 231 ou 21 041 74 95  
E-Mail: apoio@leyaeducacao.com  
Dias úteis das 9h-18h  



RECURSOS LIVRES 

http://reda.azores.gov.pt   



RECURSOS LIVRES 

https://www.casadasciencias.org  

https://www.casadasciencias.org/
https://www.casadasciencias.org/


RECURSOS LIVRES 

https://pt-pt.khanacademy.org  

https://pt-pt.khanacademy.org/
https://pt-pt.khanacademy.org/
https://pt-pt.khanacademy.org/
https://pt-pt.khanacademy.org/


RECURSOS LIVRES 

https://mild.rbe.mec.pt  

https://mild.rbe.mec.pt/
https://mild.rbe.mec.pt/


RECURSOS LIVRES 

https://www.pordata.pt  

https://www.pordata.pt/
https://www.pordata.pt/


RECURSOS LIVRES 

https://ensina.rtp.pt  

https://ensina.rtp.pt/
https://ensina.rtp.pt/


RECURSOS LIVRES 

https://www.matematica.pt  

https://www.matematica.pt/
https://www.matematica.pt/


RECURSOS LIVRES 

http://milage.ualg.pt 

http://milage.ualg.pt/
http://milage.ualg.pt/


RECURSOS LIVRES 

https://phet.colorado.edu/pt 

https://phet.colorado.edu/pt/
https://phet.colorado.edu/pt/


RECURSOS LIVRES 

http://geored.dge.mec.pt  

http://geored.dge.mec.pt/
http://geored.dge.mec.pt/


RECURSOS LIVRES 

https://saberciencia.tecnico.ulisboa.pt/artigos/o-que-e-a-ciencia-01.php 

https://saberciencia.tecnico.ulisboa.pt/artigos/o-que-e-a-ciencia-01.php
https://saberciencia.tecnico.ulisboa.pt/artigos/o-que-e-a-ciencia-01.php
https://saberciencia.tecnico.ulisboa.pt/artigos/o-que-e-a-ciencia-01.php
https://saberciencia.tecnico.ulisboa.pt/artigos/o-que-e-a-ciencia-01.php
https://saberciencia.tecnico.ulisboa.pt/artigos/o-que-e-a-ciencia-01.php
https://saberciencia.tecnico.ulisboa.pt/artigos/o-que-e-a-ciencia-01.php
https://saberciencia.tecnico.ulisboa.pt/artigos/o-que-e-a-ciencia-01.php
https://saberciencia.tecnico.ulisboa.pt/artigos/o-que-e-a-ciencia-01.php
https://saberciencia.tecnico.ulisboa.pt/artigos/o-que-e-a-ciencia-01.php
https://saberciencia.tecnico.ulisboa.pt/artigos/o-que-e-a-ciencia-01.php
https://saberciencia.tecnico.ulisboa.pt/artigos/o-que-e-a-ciencia-01.php


RECURSOS LIVRES 

https://www.leme.pt/magazine/visitas-virtuais/museus 

https://www.leme.pt/magazine/visitas-virtuais/museus/
https://www.leme.pt/magazine/visitas-virtuais/museus/
https://www.leme.pt/magazine/visitas-virtuais/museus/
https://www.leme.pt/magazine/visitas-virtuais/museus/


RECURSOS LIVRES 

https://artsandculture.google.com  

https://artsandculture.google.com/
https://artsandculture.google.com/


RECURSOS LIVRES 

https://www.youtube.com/channel/UC5RV_s1Jh-jQI4HfexEIb2Q  

https://www.youtube.com/channel/UC5RV_s1Jh-jQI4HfexEIb2Q
https://www.youtube.com/channel/UC5RV_s1Jh-jQI4HfexEIb2Q
https://www.youtube.com/channel/UC5RV_s1Jh-jQI4HfexEIb2Q
https://www.youtube.com/channel/UC5RV_s1Jh-jQI4HfexEIb2Q


RECURSOS LIVRES 

https://www.youtube.com/user/Explicamat/videos  

https://www.youtube.com/user/Explicamat/videos
https://www.youtube.com/user/Explicamat/videos


RECURSOS LIVRES - EBOOKS 

http://bndigital.bnportugal.gov.pt 

https://leitoresdigitais.wordpress.com 

http://projectoadamastor.org  

http://cvc.instituto-camoes.pt/conhecer/biblioteca-digital-camoes.html  

https://www.incm.pt/portal/livros_edicoes_gratuitas.jsp 

https://www.luso-livros.net  

http://bndigital.bnportugal.gov.pt/
https://leitoresdigitais.wordpress.com/
https://leitoresdigitais.wordpress.com/
https://leitoresdigitais.wordpress.com/
http://projectoadamastor.org/
http://projectoadamastor.org/
http://cvc.instituto-camoes.pt/conhecer/biblioteca-digital-camoes.html
http://cvc.instituto-camoes.pt/conhecer/biblioteca-digital-camoes.html
http://cvc.instituto-camoes.pt/conhecer/biblioteca-digital-camoes.html
http://cvc.instituto-camoes.pt/conhecer/biblioteca-digital-camoes.html
http://cvc.instituto-camoes.pt/conhecer/biblioteca-digital-camoes.html
http://cvc.instituto-camoes.pt/conhecer/biblioteca-digital-camoes.html
http://cvc.instituto-camoes.pt/conhecer/biblioteca-digital-camoes.html
http://cvc.instituto-camoes.pt/conhecer/biblioteca-digital-camoes.html
http://cvc.instituto-camoes.pt/conhecer/biblioteca-digital-camoes.html
https://www.incm.pt/portal/livros_edicoes_gratuitas.jsp
https://www.incm.pt/portal/livros_edicoes_gratuitas.jsp
https://www.luso-livros.net/
https://www.luso-livros.net/
https://www.luso-livros.net/
https://www.luso-livros.net/


RECURSOS LIVRES - AUDIOLIVROS 

https://www.estudioraposa.com  

https://www.estudioraposa.com/
https://www.estudioraposa.com/
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√ Prezi 
√ Microsoft Sway 
√ Nearpod 
√ Slido 
√ Adobe Spark 
√ Zoho 

CRIAR apresentações 

https://prezi.com/
https://sway.office.com/
https://sway.office.com/
https://nearpod.com/
https://www.sli.do/
https://spark.adobe.com/pt-BR/
https://spark.adobe.com/pt-BR/
https://www.zoho.com/show/


√ Kahoot 
√ Quizziz 
√ Plickers 
√ Socrative 
√ Google Forms 
√ Hot Potatoes 

CRIAR questionários 

https://kahoot.com/
https://quizizz.com/
https://www.plickers.com/
https://socrative.com/
https://www.google.com/forms/
https://www.google.com/forms/
https://hotpot.uvic.ca/
https://hotpot.uvic.ca/


√ Padlet 
√ Voicethread 
√ Trello 
√ Inklewriter 

 

CRIAR atividades   

               colaborativas 

https://padlet.com/
https://voicethread.com/
https://trello.com/
http://www.inklestudios.com/inklewriter/


√ Powtoon 
√ Edpuzzle  
√ Biteable 
√ Openshot 
√ Kizoa 
√ Wirewax 
√ WeVideo 
√ Kapwing 
√ Moovly 

 

CRIAR vídeos 

              

https://www.powtoon.com/
https://edpuzzle.com/
https://edpuzzle.com/
https://biteable.com/
https://www.openshot.org/pt/
https://www.kizoa.com/
https://www.wirewax.com/
https://www.wevideo.com/
https://www.moovly.com/
https://www.kapwing.com/
https://www.moovly.com/


√ Piktochart 
√ Genial.ly 
√ Infogram 
√ Canva 
√ Visme 

 

CRIAR infográficos 

https://piktochart.com/
https://www.genial.ly/en
https://infogram.com/pt/
https://www.canva.com/pt_pt/criar/infografico/
https://www.visme.co/


√ Canva 
√ Nearpod 
√ Genial.ly 
√ Infogram 
√ Easel.ly 

 

CRIAR conteúdos 

                    interativos  

https://www.canva.com/
https://nearpod.com/
https://www.genial.ly/en
https://infogram.com/
https://www.easel.ly/


√ Audacity 
√ Ardour 
√ Anchor 
√ Easypodcast 
√ Podomatic 
√ SoundCloud 

 

CRIAR podcast 

https://www.audacityteam.org/
http://ardour.org/
https://anchor.fm/
http://www.easypodcast.com/
https://www.podomatic.com/
https://soundcloud.com/for/podcasting


√ Storybird 
√ Little Bird Tales 
√ Story Jumper 
√ Bubblr 
√ Pixton 
√ Tellagami 
√ VoiceThread  
√ Voki 

 

CRIAR histórias 

http://storybird.com/
https://littlebirdtales.com/
https://littlebirdtales.com/
https://littlebirdtales.com/
https://www.storyjumper.com/
https://www.storyjumper.com/
https://www.storyjumper.com/
http://www.pimpampum.net/en/content/bubblr
https://www.pixton.com/schools/overview
https://itunes.apple.com/us/app/tellagami/id572737805?mt=8&at=1001lnRX&ct=techlearning-1145641590492068345
https://voicethread.com/products/k12/
http://www.voki.com/


√ Glogster 
√ Canva 
√ Visme 

 

CRIAR poster / folheto 

http://edu.glogster.com/
https://www.canva.com/pt_pt/
https://www.visme.co/


√ Popplet 
√ Freemind 
√ Xmind 
√ Mindmeister 
√ Draw.io 

 

CRIAR mapas mentais 

https://popplet.com/
http://freemind.sourceforge.net/
https://www.xmind.net/
https://www.mindmeister.com/
https://app.diagrams.net/


√ Pinterest 
√ Wakelet 
√ Flipboard 
√ Symbaloo 
√ Inoreader 
√ Nuzzel 

 

Curadoria 

https://www.pinterest.com/
https://wakelet.com/
https://flipboard.com/
https://www.symbaloo.com/
https://www.inoreader.com/
https://www.nuzzel.com/


Repositório 

https://linhadeleitura.wordpress.com/ferramentas-digitais-para-educacao  

https://linhadeleitura.wordpress.com/ferramentas-digitais-para-educacao
https://linhadeleitura.wordpress.com/ferramentas-digitais-para-educacao
https://linhadeleitura.wordpress.com/ferramentas-digitais-para-educacao
https://linhadeleitura.wordpress.com/ferramentas-digitais-para-educacao
https://linhadeleitura.wordpress.com/ferramentas-digitais-para-educacao
https://linhadeleitura.wordpress.com/ferramentas-digitais-para-educacao
https://linhadeleitura.wordpress.com/ferramentas-digitais-para-educacao
https://linhadeleitura.wordpress.com/ferramentas-digitais-para-educacao
https://linhadeleitura.wordpress.com/ferramentas-digitais-para-educacao




Padlet TUTORIAIS 

https://padlet.com/ladonordeste/qx3zix3cqkjj 

https://padlet.com/ladonordeste/qx3zix3cqkjj
https://padlet.com/ladonordeste/qx3zix3cqkjj


A Pensar Em 

https://www.youtube.com/user/csmnunes 

https://www.youtube.com/user/csmnunes
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