
GUIA DE FERRAMENTAS PARA 
EMPODERAMENTO DIGITAL



O empoderamento digital ganhou ainda mais
protagonismo nesse momento de isolamento e
restrições que estamos vivendo, já que tivemos
que buscar soluções e alternativas para continuar
exercendo nossas atividades e processos diários.

Mais do que nunca, a tecnologia pode ser uma
ferramenta preciosa para solucionar problemas
cotidianos. Pensando nisso, separamos para
você cinco ferramentas digitais que podem te
auxiliar em tarefas remotas no dia a dia, seja
para estudar, trabalhar ou organizar sua rotina
de atividades.

Boa leitura!



O que é:

A plataforma de designer gráfico Canva possibilita criar
imagens para todo o tipo de mídia. Há vários modelos prontos
para customizar, permitindo incluir fotos, texto e imagens de
forma fácil.

Como utilizar?

Com o canva, você pode criar postagens para as redes sociais,
logos ou até um novo currículo em um formato criativo, além de
produzir cartazes, banners e apresentações de slides.
A ferramenta também está disponível para celular. Ao abrir o
app pela primeira vez, será necessário fazer login na sua conta
ou criar um cadastro gratuito.

Canva



O que é:

Quer uma ajuda para organizar suas tarefas, projetos e ideias? O
Trello pode ser uma excelente opção, já que é uma ferramenta
gratuita de colaboração que organiza seus projetos em quadros.
De forma rápida, Trello informa o que está sendo trabalhado, quem
está executando e onde algo está em um processo.
A interface é simples, muito intuitiva, com recurso checklists e com
opção para upload de arquivo. Que tal experimentar?

Como utilizar?
Cada item que você acrescenta no Trello fica disponível em cartões
(cards). Você pode agrupá-los em listas e determinar descrições e
prazos determinados e objetivos a serem concluídos.
É ideal utilizar a ferramenta para acompanhar etapas de um
projeto, organizar um plano de estudos ou tarefas diárias.

Trello



O que é:

Já pensou em criar seu próprio quizz? Com Kahoot isso é possível!
Ele é uma plataforma gratuita de criação de questionário, pesquisa e
quizzes baseada em jogos com perguntas de múltipla escolha que
permite ao participante investigar, criar, colaborar e compartilhar
conhecimentos. Funciona em qualquer dispositivo conectado à
internet.

Como utilizar?
Se você é educador e procura uma ferramenta criativa para utilizar 
com seus alunos, o Kahoot pode te ajudar a cumprir vários objetivos 
educacionais. Você pode utilizá-la para criar uma discussão em sala 
de aula onde os alunos podem votar, por exemplo, em opções de 
forma anônima ou simplesmente utilizar para testar os conhecimentos 
sobre um determinado assunto. 

Kahoot



O que é:

Crie um mural virtual colaborativo e colha diversas ideias! Essa é a
ideia do Padlet, que possibilita a criação de quadros virtuais para
organizar a rotina de trabalho, estudos ou de projetos pessoais.
Funciona como uma folha de papel, onde se pode inserir qualquer
tipo de conteúdo (texto, imagens, vídeo, hiperlinks) em conjunto com
outras pessoas.

Como utilizar?

O jeito mais fácil de usar o Padlet é simplesmente clicar em
“compartilhar”, no canto superior direito da tela, que permite enviar o
acesso ao mural através do e-mail e redes sociais. Utilize para coletar
ideias diversas sobre um tema ou conteúdos.

Padlet



O que é:

Google Forms é um aplicativo gratuito de gerenciamento de
pesquisas lançado pelo Google. Os usuários podem usá-lo
para pesquisar e coletar informações sobre outras pessoas,
além de criar questionários e formulários de registro. Para
acessar a ferramenta, faça login com o seu e-mail do Gmail.

Como utilizar?

Utilize para realizar pesquisas, enquetes, avaliações e testes, e
muito mais. A ferramenta conta com uma infinidade de
modelos prontos que podem ser editados e usados como
exemplo. Explore as opções!

Google Forms



Quem Somos
A Recode é uma organização da sociedade civil que, há 26 anos, usa a
tecnologia para gerar oportunidades e estimular a transformação social
e o empoderamento digital. Em rede com instituições comunitárias,
escolas públicas e bibliotecas, promovemos a formação gratuita de
jovens em tecnologia com foco em impacto social, além de apoiar o
desenvolvimento de educadores como agentes de transformação

No nosso blog você encontra histórias de transformação incríveis!
Conheça a trajetória de pessoas que criaram novas oportunidades e 
transformaram suas vidas por meio do empoderamento digital. 

recode.org.br/blog
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