
30 dicas de apps para 
turbinar o seu Chromebook
Veja abaixo dicas de aplicativos para inovar nas suas aulas.

O Prezi Video é perfeito para gravar mini-aulas 
personalizadas e envolventes.

O Canva é a ferramenta perfeita para estimular a 
criatividade no contexto educacional.

O Minecraft: Education Edition é uma plataforma 
de gamificação.

Sycamore School: sistema completo de gestão 
escolar baseado na web.

O CoSpaces Edu permite que os alunos construam 
suas próprias criações em 3D.

Mindomo: oferece recursos para criação de um 
mapa mental colaborativo.

O FamilyBookForm te ajuda a coletar histórias de 
vida pessoal para criar e publicar livros digitais.

O SAM Labs é uma interface de codificação visual 
que atribui comandos aos blocos.

O Noteflight Learn oferece a você seu próprio site 
privado, feito para a educação musical.

O Infinite Painter pode ser usado para criar arte, 
ilustrações ou editar imagens.

O ClassHero oferece ferramentas envolventes para 
professores de matemática.

Squid: permite que os estudantes façam 
anotações manuscritas.

Stackup: extensão do Chrome que mede todo o 
aprendizado e leitura on-line.

O Storyboard That permite criar quadrinhos, 
infográficos, planilhas e muito mais.

Additio App: promove o crescimento do aluno e o 
envolvimento da família.

IXL: oferece uma solução de aprendizagem para 
professores de Ensino Fundamental.

O Tinkercad é uma ferramenta que apoia o design 
thinking e a educação maker.

O CodeSpark Academy é uma plataforma 
intuitiva de atividades gamificadas.

Classcraft: usa jogos motivadores que ajudam a  
lidar com os problemas enfrentados na educação.

TypingClub: permite o ensino de digitação, do 
básico ao avançado.

O CoderZ é um ambiente de aprendizagem on-line 
para STEM, codificação e robótica.

Lucidchart: permite a criação de diagramas, 
fluxogramas e muito mais.

Todo Math: conta com mais de 700 atividades 
matemáticas.

O Remind é uma plataforma de comunicação que 
ajuda cada aluno em sua aprendizagem.

O Kahoot! torna o aprendizado divertido, inclusivo 
e envolvente por meio de jogos.

O Screencastify permite a criação de vídeos para 
tornar o ensino mais personalizado. 

O Flat é um software de notação musical 
colaborativo baseado em nuvem.

O Wakelet oferece a maneira mais fácil para 
organizar o conteúdo educacional encontrado na 
web.

Epic! Books For Kids: tenha acesso a mais de 
35.000 livros!

Shapes 3D Geometry Learning: plataforma para 
aprendizagem de Geometria.
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