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FERRAMENTAS PARA APRIMORAR SUA AULA ON-LINE
DURANTE O PERÍODO DE SUSPENSÃO (COVID-19)
Manter o engajamento dos alunos durante a suspensão de nossas aulas é um
desafio para nós professores. Precisamos nos desafiar e buscar alternativas que
prendam a atenção dos acadêmicos utilizando ferramentas que permitam sua
interação e discussão, aliados claro a nossos encontros via Google Meet, já
realizados no horário das aulas.
Seguem abaixo alternativas de materiais/sites para uso de nossos
docentes em seus processos de ensino-aprendizagem.
1) TED Ed
Todos já devem ter ouvido falar do TED (Technology, Entertainment, Design),
uma série de conferências realizadas na Europa, na Ásia e nas Américas, com
apresentações limitadas a dezoito minutos e amplamente divulgadas na internet,
destinadas à disseminação de ideias – segundo as palavras da própria organização,
"ideias que merecem ser disseminadas".
Neste contexto nasceu o TED Ed, um site que visa otimizar vídeos instrutivos
que merecem ser disseminados, unindo estes a metodologias de ensinoaprendizagem.
Esta ferramenta possibilita compartilhar o uso de vídeos instrutivos do
TED incluindo junto a ele comentários e questionamentos para interação dos
acadêmicos. Embora o site seja em inglês, os vídeos podem ser
simultaneamente traduzidos para o português e sua personalização pode ser
feita de forma simples.
Para conhecer um pouco mais, acesse https://ed.ted.com

Ao acessar o site do ed.ted.com clique em “Educators Start Here”.
Em seguida faça o login na página, no canto superior direito em sign in.

Logo em seguida faça seu login clicando primeiro em “Continue with Google” e
após preenchendo seu e-mail institucional da UnC.

Passo a Passo do TED Ed
Para personalizar seu vídeo, primeiramente o professor deverá escolher o
conteúdo que deseja utilizar (vídeo/conferência/aula), clicando na lupa e preenchendo
o tema em inglês para procura.

Neste exemplo vamos utilizar o conteúdo de uma aula, que poderia ser uma
prática de Cromatografia, área da química/bioquímica.
Assim digitamos a palavra “chromatography” e clicamos em pesquisar. Logo
em seguida escolhemos os vídeos que aparecem, verificando o que mais se enquadra
com nossa proposta de ensino.

Clicando em “Customize This Lesson” o docente pode montar sua aula com
perguntas e discussões sobre o vídeo/tema escolhido.
A customização pode ser feita a partir dos seguintes tópicos:

Finalizada as alterações e ajustes para sua realidade, clique em PUBLISH.
Aparecerá uma tela publicar a lição. Selecione requerer o login dos acadêmicos e
após em “Share your lesson”.

O envio deste material pode ser feito por e-mail ou copiando o link e enviando
como julgar mais fácil (mensagem, whatsapp ou outro mecanismo).

COMO NOSSO ALUNO VAI RECEBER E VER ESTE MATERIAL?
Nosso aluno receberá um e-mail (como o exemplo abaixo) com a escrita View
Lesson, clicando neste botão ele acessa o vídeo, seus comentários e as perguntas!
Bem simples!!!

MEU VÍDEO ESTÁ EM INGLÊS E AGORA? COMO COLOCAR LEGENDA NOS
VÍDEOS?
A dúvida que geralmente ocorre é referente a legenda do vídeo. Para incluir a
legenda, clique na engrenagem
e selecione Português.

após em Legendas/CC → Adicionar legendas/CC

COMO VERIFICAR AS RESPOSTAS E INTERAÇÕES DOS ACADÊMICOS?
As respostas dos acadêmicos aparecem quando você realizar seu login na
página do TEDEd e clicar em “Notifications”.

2) VÍDEOS E CONTEÚDOS DISPONÍVEIS GRATUITAMENTE
Para mesclarmos material junto a nossa fala utilizando o Google Meet, segue
abaixo alguns links de plataformas que estão disponibilizando conteúdo de boa
qualidade gratuitamente.
Moodle IFRS - todas as áreas do conhecimento
https://moodle.ifrs.edu.br/course/index.php?categoryid=38
FGV - áreas de educação e humanidades, negócios, Direito, administração pública,
tecnologia e ciência dos dados
https://portal.fgv.br/
Notorium Play - Direito (30 dias grátis)
http://notoriumplay.com.br/informacoes/
USP Coursera - Gratuito (o custo é apenas a certificação, o que não é o caso no
momento). Existem cursos em inglês, entretanto muitos possuem tradução.
https://www.coursera.org/usp
GEN - Farmácia, Cálculos, Química e Física
https://www.grupogen.com.br/seus-estudos-nao-podemparar?utm_source=mktgen&utm_medium=email&utm_campaign=covid-19-seusestudos-nao-podem-parar
IMPORTANTE: este conteúdo é adicional, ou seja, um tema/uma área
específica a qual o docente deve contextualizar dentro de sua disciplina.

3) LOOM
O LOOM é uma ferramenta que está disponível gratuitamente para a área da
educação e que serve para gravar vídeos capturando sua tela, voz e rosto. Esta
ferramenta pode ser uma opção didática para gravações prévias e envios assíncronos
com os acadêmicos.
Para instalar o LOOM acesse o site https://chrome.google.com/webstore.
1. Digite LOOM na caixa de busca.

2. Após clique em “Usar no Chrome”

3. Clique em “Adicionar extensão”

4. Agora sua extensão já está adicionada e já dá para começar a utilizar!
Clique no ícone

5. Clique no Sign in que vai abrir uma caixa para fazer o login que pode ser o
seu próprio e-mail.

6. Agora você já pode iniciar a apresentação selecionando o que quiser utilizar
para a apresentação. A Câmera também pode ser modificada colocando no
centro, maior ou menor conforme necessário. Abrir a sua apresentação de
Power Point ou word ou outro arquivo que vai utilizar na apresentação.

Para iniciar, clique em “Start Recording”.
O arquivo ficará gravado no próprio aplicativo gerando um link, o qual
poderá ser compartilhado com os alunos.

Acesse este vídeo tutorial, reveja os passos e aprenda a editar seu vídeo e
encaminhar https://www.youtube.com/watch?v=toj6_pxRqHE

4) JAMBOARD
O Jamboard – também conhecido como lousa do Google Meet – permite que o
professor questione os alunos sobre um ponto principal do material enviado e que o
mesmo considere imprescindível para o aprendizado.
Vale ressaltar que nessa lousa, o professor pode se preparar com qualquer tipo
de material que considere significativo para construção do conhecimento necessário
conforme ementário da disciplina. O material disponibilizado na lousa fica salvo no
Google Drive inclusive dos alunos (basta compartilhar). Um outro ponto bastante
interessante é que o Jamboard permite que o professor deixe recados/lembretes
sobre situações importantes aos alunos, veja exemplo abaixo.

Acesse o Jamboard clicando no Google Apps.

5) BANCO INTERNACIONAL DE OBJETOS DE APRENDIZAGEM
Objetos de aprendizagem são unidades de ensino que podem ser usadas,
reutilizadas ou referenciadas durante um processo de suporte tecnológico ao ensino
e aprendizagem. O Banco Internacional de objetos de Aprendizagem disponibilizado
pelo MEC, conta com 9206 objetos de aprendizagem para o ensino superior,
subdivididos em várias áreas do saber.
Acesse o Banco e conheça mais sobre estes objetos de aprendizagem:
http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/3822/browse?type=title&s=d

6) KENHUB
O Kenhub é uma importante ferramenta on-line para estudo da anatomia e
histologia humana. O site conta com videoaulas, artigos e um atlas completo.
O site permite atividades e testes com caráter avaliativo.

Acesse https://www.kenhub.com/pt e utilize em suas aulas.

7) GRAVAÇÃO DE VÍDEOS PELO POWERPOINT
Narrações e intervalos podem aprimorar uma simples apresentação de slides.
Com um microfone e uma webcam você pode gravar sua apresentação PowerPoint e
capturar narrações, intervalos de slide e gestos de tinta.
Depois de fazer a gravação, a apresentação se dá como qualquer outra que
pode ser reproduzida para você e seu público-alvo na Apresentação de Slides — ou
você pode salvar a apresentação como um arquivo de vídeo.
É simples e gera uma possibilidade de montagem de material previamente para
envio assíncrono com seus alunos.

Assista o tutorial da Microsoft e aprenda a fazer esta gravação em seu
PowerPoint https://support.office.com/pt-br/article/gravar-umaapresenta%C3%A7%C3%A3o-de-slides-com-os-intervalos-enarra%C3%A7%C3%A3o-de-slide-0b9502c6-5f6c-40ae-b1e7-e47d8741161c
Ou ainda acesse o vídeo de um docente e saiba mais
https://www.youtube.com/watch?v=M_Sb-ZsZJgk

