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DICAS DE TICs

Tecnologias da Informação e Comunicação – TIC

correspondem a todas as tecnologias que

interferem e medeiam os processos

informacionais e comunicativos dos seres.

Ainda, podem ser entendidas como um conjunto

de recursos tecnológicos integrados entre si,

que proporcionam, por meio das funções de

hardware, software e telecomunicações, a

automação e comunicação dos processos de

negócios, da pesquisa científica e de ensino e

aprendizagem.



TIC





Baixar vídeo do Youtube

CatchVideo é um serviço para efetuar

download de vídeos de serviços

como YouTube e Dailymotion,

completamente online. Portanto, não exige a

instalação de nenhum programa localmente

no computador.

http://catchvideo.net/

http://www.techtudo.com.br/tudo-sobre/s/youtube.html
http://www.techtudo.com.br/tudo-sobre/s/dailymotion.html


Baixar vídeos de Rede Social

O site FBDown.net isola o vídeo de

uma postagem e permite que você

baixe o arquivo pelo navegador do PC.

Não é necessário baixar qualquer

programa ou instalar extensões.

http://fbdown.net/


Detector de Plágio

Busca de suspeitas de plágio.

É uma ferramenta construída com o propósito de

auxiliar na árdua tarefa de encontrar plágio,

permitindo que se encontre

facilmente trechos copiados diretamente de sites

da internet.

www.plagius.com

http://www.plagiarismcombat.com/

http://www.plagius.com/
http://www.plagiarismcombat.com/


Socrative

• É uma ferramenta de interatividade habilitada para

tablets, laptops e smartphones. Funciona como um sistema

de resposta inteligente que permite que os

• professores conectem a sala por meio de uma série de

exercícios e jogos educacionais.

•

• http://www.socrative.com/

http://www.socrative.com/


10 maneiras de obter livros 

gratuitos legais

• O Project Gutenberg oferece mais de 38.000 livros eletrónicos

gratuitos, http://www.gutenberg.org/wiki/Main_Page

• Domínio Público - Portal do Ministério da Educação do Brasil

http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/PesquisaObraForm.jsp

• Google Books  - http://books.google.com/

• Bibliomania - http://www.bibliomania.com/

• BookCrossing - http://www.bookcrossing.com/

• BookMooch - http://pt.bookmooch.com/

http://www.gutenberg.org/wiki/Main_Page
http://www.professortic.com/2013/12/15-maneiras-livros-gratuitos-legais/
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/PesquisaObraForm.jsp
http://books.google.com/
http://www.bibliomania.com/
http://www.bookcrossing.com/
http://pt.bookmooch.com/


10 maneiras de obter livros 

gratuitos legais

• Children books Online -

http://www.childrensbooksonline.org/

• WiKi Books - http://en.wikibooks.org/wiki/Main_Page

• Word Library - http://worldlibrary.net/

•

• WOWIO - http://www.wowio.com/index.asp

http://www.childrensbooksonline.org/
http://en.wikibooks.org/wiki/Main_Page
http://worldlibrary.net/
http://www.wowio.com/index.asp


Google Agenda



Google Docs, Plan, e formulário

https://www.google.com/intl/pt-BR/forms/about/

https://www.google.com/intl/pt-BR/forms/about/


Google Drive
https://tools.google.com/dlpage/drive/index.html?hl=pt-BR#

https://tools.google.com/dlpage/drive/index.html?hl=pt-BR


https://play.google.com/store/apps/details?i

d=com.google.android.apps.docs&hl=pt_B

R
https://itunes.apple.com/br/app/google-drive-armazenamento/id507874739?mt=8

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.docs&hl=pt_BR

https://itunes.apple.com/br/app/google-drive-armazenamento/id507874739?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.docs&hl=pt_BR


Ambiente Virtual de 

Aprendizagem

 Moodle -

campusvirtual.eduead.com.br/ead/

 Recursos: Chat, envio de trabalho, Aviso,

Fórum, agenda, Prova

campusvirtual.eduead.com.br/ead/


Dúvidas ?

Amanhã, dia 22

9h/12h 

Oficinas de TICs (extra) 

1 – Recursos do MOODLE   - Prof. Fábio

2 - Como fazer e aplicar provas  - Prof. Ivo



Questionário

•Favor responder o questionário


