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12 das ferramentas digitais essenciais: 

O consórcio do projeto ACADIGIA analisou e verificou o nível de eficiência e
qualidade de um conjunto de ferramentas digitais gratuitas, que podem ser
implementadas no ensino híbrido em diferentes áreas. Em conjunto, o
consórcio destacou as melhores 12 ferramentas, e preparou um conjunto
de vídeos tutoriais e um guia teórico.

Fique atento…

A próxima newsletter do
projeto ACADIGIA irá
apresentar o mais recente
resultado do projeto: IO2 -
Fomação de mentores.

Redes sociais do projeto
ACADIGIA:

Website: https://acadigia.eu/
Facebook: @acadigia
Linkedin: @acadigia

Compêndio de técnicas otimizadas de Ensino 
híbrido: 12 ferramentas essenciais

A primeira newsletter do projeto ACADIGIA é sobre o IO1:
Compêndio de técnicas otimizadas de ensino híbrido. Este
resultado pretende investigar e apresentar materiais úteis, que
permitam a otimização do ensino híbrido nas instituições de
ensino superior e politécnicos.
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Como aceder às ferramentas digitais essenciais a serem
utilizadas no âmbito do Ensino Híbrido.  

1.Inromações sobre a ferramenta

2.Como testar a ferramenta

3.Funcionalidade de suporte ao

Ensino Híbrido. 

O que encontrará nos tutoriais? 

4. Apoio no acesso às ferramentas 

digitais. 

5. Supporte ao ensino e aprendizagem

6.Suporte na avaliação. 

2º PASSO: Visite site official da ferramenta e 
utilize os guias de utilização disponíveis. 

1º PASSO: Visite o site do projeto ACADIGIA 
e escolha uma das seguintes ferramentas:

www.acadigia.eu/resultados

• Blackboard 
• Google Classroom 
• Jupyter Notebook 
• Kahoot
• Kaltura 
• Microsoft Forms

• Microsoft Teams 
• Microsoft Whiteboard
• Moodle
• Skype 
• WebEx 
• Zoom

https://acadigia.eu/
https://www.facebook.com/acadigia
https://www.linkedin.com/company/acadigia/?viewAsMember=true
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