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Para tanto, várias ferramentas online

rotina de trabalhos acadêmicos e

podem ajudar alunos e professores na

estudos mudou.
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Nesse material, reunimos algumas

causada pelo novo Coronavírus, o
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semestre letivo continua e, com
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Documentos,
planilhas e
apresentações
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Se tem um trabalho em grupo em formato de artigo,
mas cada um tem sua parte para fazer, com o Google
Documentos não é necessário ficar salvando e
mandando o arquivo para outra pessoa fazer a parte

Google Drive

dela.
É possível compartilhar os arquivos através de um

Através do Google Drive você pode criar

link, e colocar opções para que quem receba o link

documentos, planilhas e até apresentações que

possa editar ou apenas visualizar. Da mesma forma,

podem ser editadas por múltiplas pessoas ao

você pode mandar para toda a turma sua

mesmo tempo.

apresentação de slides pelo Google Apresentações.
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Aulas, reuniões
e apresentações
online
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Skype
Um dos mais antigos programas de vídeo-chamadas,

Google Hangouts

o Skype permite uma conferência de até 50 pessoas,
podendo ser por vídeo ou apenas por áudio. Ele é

Ideal para conversas em grupo e reuniões, com o

acessado por aplicativo ou por programa de

Google

computador. Você precisa ter uma conta Microsoft

Hangouts você

pode

fazer

uma

conferência em vídeo de até 10 pessoas. Basta

para

utilizá-lo.

No

programa, você

consegue

ser usuário de qualquer ferramenta Google,

compartilhar links e arquivos, podendo, inclusive,

podendo acessa-lo pelo aplicativo ou site.

assistir aula por ele.
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Zoom Meetings

WhatsApp

Este aplicativo é um dos mais utilizados para

Um dos aplicativos mais conhecidos quando o

videoaulas. Isso porque ele permite que o

assunto é bate-papo, ele também permite várias

administrador da videoconferência compartilhe

formas de organização de trabalhos. Nele, é possível

sua tela, permitindo que os demais participantes

fazer conferência de vídeo de até 4 pessoas, como

acompanhem um passo a passo ou um vídeo. O

também compartilhar, de forma rápida, fotos, vídeos,

Zoom

e documentos.

permite

até

100

pessoas

online

simultaneamente.
Uma prática muito comum é fazer um grupo da turma
É possível participar através do navegador ou

toda, o que facilita a interação e a informação. Mas

aplicativo, mesmo que não tenha uma conta no

também, a cada trabalho, cada equipe pode fazer um

serviço. Dá para conversar pelo chat, fazer

grupo da atividade em específico e depois encerrá-lo.

transferência de arquivos, compartilhar a tela de

Outra dica é criar um grupo apenas com você e

um ou mais partipantes e muito mais.

utilizar o espaço para anotações particulares,
lembretes e agenda do dia.
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Gerenciamento
e organização
de trabalhos
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É possível convidar seus colegas de uma equipe de
um trabalho e separar as funções de cada um. Assim
que alguém executar sua tarefa, ele pode sinalizar
para os demais membros que ela foi concluída através
dos checklists. Também é possível armazenar e

Trello

compartilhar fotos e vídeos, passar links de forma
rápida e organizada, e estipular prazos de entrega.

Muito utilizado em empresas, o Trello é um

De forma individual, você consegue organizar suas

sistema de quadros para gerenciamento de

obrigações universitárias através dos quadros.

trabalhos. Ele pode ser utilizado tanto de forma

Também é possível adicionar lembretes para você não

individual como em grupo.

se perder nos prazos.
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Transferência
de arquivos
WeTransfer

O

WeTransfer

é

um

site

que

permite

gratuitamente a transferência de até 2gb. Basta
Sabe quando você tem um documento muito

acessar no site, upar o conteúdo e adicionar o

pesado para passar por e-mail? Ou aquelas fotos

e-mail da pessoa que deve receber os arquivos.

e vídeos que, quando passadas pelo Whatsapp,

Com isso, será gerado um link onde o enviado

perdem a qualidade?

pode ser baixado.
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