
1 DA CLOUD ÀS APPS – 19 DE 
FEVEREIRO 2018 

 

  
 

DA CLOUD ÀS APPS – AS DINÂMICAS ATIVAS DE MOTIVAÇÃO E INCLUSÃO 

NA SALA DE AULA TUTORIAL NEARPOD 

 

 
 

É um programa que permite o uso sincronizado de dispositivos móveis na sala de 

aula, combinando apresentações, avaliações e interatividade. 
 

Através dela é possível interagir com os alunos e acompanhar a sua aprendizagem 

nas apresentações elaboradas. 
 

Para utilizar o Nearpod, basta: 
 

 Computador e dispositivos móveis com ligação à Internet; 

 Conta no Nearpod (só o professor). 

Uma das inovações desta aplicação é a de permitir levar as novas tecnologias às 

salas de aula, não sendo necessária a utilização de projetor. Os alunos podem 

acompanhar as apresentações através dos seus telemóveis. 
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“O que gostaria de 

fazer com o 

Nearpod?” 

1. CRIAR UMA CONTA NO NEARPOD: 

 Aceder em https://nearpod.com/ 

 Criar uma conta: 

Esta conta é necessária para poder criar e apresentar Nearpods aos alunos. 
 

  

Preencher os dados necessários: 
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Carregar aqui para iniciar 

um exemplo de 

apresentação. 

Carregar na seta para 

aceder ao próximo slide. 

O professor é que controla 

o ritmo da apresentação. 

Os alunos podem usar o 

código de 5 letras para 

aceder à apresentação. 

  

 
2. PRIMEIROS PASSOS 

Depois de criar a conta, será levado a um menu onde poderá aprender mais 

acerca das apresentações em Nearpod. 

 
 
 

“Que tipo de tecnologia tem 

disponível na sala de aula?” 
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Exemplo de slide na vista do professor: 

 

Para aceder à apresentação 

no dispositivo móvel basta 

aceder a 

nearpod.com/student e 

colocar o código de 5 letras 

apresentado. 
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No final da apresentação, 

basta carregar na seta do 

canto superior esquerdo para 

sair. 

 
 

3. CRIAR UMA APRESENTAÇÃO 
 

No painel principal, aceder a “Novo” (“+ New”) para criar uma apresentação, carregando 

de seguida na opção “Lição” (“Lesson”). 

Para criar uma lição no Nearpod, pode aproveitar-se um PowerPoint ou ficheiro 

PDF existente. Basta “arrastar” o ficheiro para a janela do navegador ou fazer upload em 

“Upload Files”. 

Este separador permite ver 

um esquema da 

apresentação. 

Ao carregar neste 

separador, é possível ver 

que alunos estão a 

acompanhar a sessão. 



6 DA CLOUD ÀS APPS – 19 DE 
FEVEREIRO 2018 

 

Discussão 

interativa 

entre alunos 

(estilo 

“brainstorm”) 

Pergunta na 

qual os 

alunos 

podem 

“desenhar” 

a resposta 

no    

telemóvel 

Quiz Sondagem Pergunta 

de  

resposta 

aberta 

Também é possível criar uma apresentação de raiz, selecionando a opção “Add Slide”. Nesta 

opção, podem acrescentar-se slides com conteúdo ou atividades interativas. 
 

  
 
 

Outras opções interativas 

mais complexas 

Adicionar slides no 

formato tradicional (estilo 

PowerPoint) 
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Como adicionar uma pergunta de resposta 

aberta? (para avaliação posterior do 

professor) 

 
 
 

Como se cria um quiz? 
 

Com um quiz, podem elaborar-se várias perguntas de escolha múltipla para 

avaliação rápida e em tempo real dos alunos. 

Escrever 
o 

enunciad

o 

Adiciona

r 

imagens 

e vídeos 

Inserir 

equações 

matemática

s 

Teste de 

memória 

Texto 

com 

lacunas 
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Abaixo apresenta-se um exemplo de uma pergunta de escolha múltipla: 

 

 

Como se faz uma sondagem? 
 

Uma sondagem permite aos alunos escolher uma resposta com a qual se identificam 

melhor. 

Escrever o 

enunciado 

Adicionar uma resposta 

possível. 

Escrever 

uma 

resposta 

Adicionar mais uma 

pergunta ao quiz. 

Selecionar 

quais as 

respostas 

corretas. 

Adicionar 

imagens e 

vídeos 

Nome do quiz 
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Escrever aqui o texto com 

as lacunas a colocar. 

Selecionar o estilo do texto. 

 
 

Como se faz um texto com lacunas? 

Permitir a seleção de mais do 

que uma resposta? 

Adicionar uma resposta 

possível. 

Escrever 

uma 

resposta 

Escrever o 

enunciado 
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Escolher um tema 

Acrescentar 

imagens, filmes 

ou texto 

Adicionar um 

título ao slide 

 

Como se cria um slide? 

 
 

Selecionar a palavra 

a retirar do texto 

As palavras removidas tornam-

se selecionáveis pelos alunos 

no preenchimento do texto. 

Guardar o slide 
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     Dar um título à lição  

Acrescentar 
etiquetas 

de identificação da 

apresentação. 

 
Escolher o público-alvo. 

Guardar e sair. 

 
 
 

Para guardar a apresentação basta preencher os seguintes campos: 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. APRESENTAR AOS ALUNOS 
 

Na apresentação aos alunos, o professor pode controlar o ritmo da passagem 

dos slides. Para aceder à apresentação basta seguir os seguintes passos: 

Pré-visualizar Acrescentar 

áudio ou 

música de 

fundo 

Alterar o 

esquema 

do slide 

Adicionar 

uma imagem 

como pano 

de fundo 
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Ao passar o rato por cima da 

apresentação selecionada selecionar a opção 

“Live lesson”. 
 

A opção “Student-paced” permite que os 

alunos acompanhem a lição ao seu próprio 

ritmo. 
 

De seguida, como visto abaixo, 

recebe-se um código de 5 letras que deve 

ser fornecido aos alunos para que eles 

possam aceder no site 

nearpod.com/student. 

 
 
 

 

De seguida, apresentam-se algumas vistas de exemplo para as perguntas que 

os alunos veem e a vista das respostas dadas para o professor: 
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As apresentações podem ser partilhadas através de e-mail e redes sociais 

entre outros, para outros professores poderem utilizá-las. 
 


