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Para	além	disso,	os	alunos	podem,	em	cada	“acontecimento”,	inserir	texto	para	narrar	o	facto,	imagens	do	Flickr	e	vídeos	do	YouTube.	Flickr.	Qualquer	pessoa	pode	criar	páginas	novas	levando	o	site	a	crescer	sem	que	um	webmaster	o	decida,	mas	simplesmente	porque	o	utilizador	o	deseja	(Moura,	2006).	(1995a).	Resumo	O	Dandelife	é	um	serviço
focado	na	criação	de	linhas	do	tempo	com	apoio	de	fotos	(Flickr),	vídeos	(YouTube)	e	textos.	(2006a).	Em	“Broadcast	Options”,	o	utilizador	pode	escolher	se	quer	manter	o	seu	vídeo	privado	ou	torná-lo	público.	Disponível	em:	.	Por	fim,	abordam	as	implicações	dos	mundos	virtuais	na	aprendizagem.	Consultado	em	Janeiro	de	2008	em	Richardson,	W.
Figura	2	–	Registo	no	PodOMatic	44	43.	(1992).	Prisma.com	Revista	de	Ciência	da	Informação	e	da	Comunicação	do	CETAC.	Blogue,	YouTube,	Flickr	e	Delicious:	Software	social	-	Sónia	Cruz	vídeos	que	publica,	o	que	aumentará	a	popularidade	do	utilizador.	Para	isso,	são	utilizados	feeds	RSS	que	recebem	estas	actualizações.	Ora,	é	esta	abordagem
instrumental	dos	meios	de	comunicação	em	que	o	receptor	é	chamado	a	integrar	informações	que	deve	memorizar,	que	temos,	enquanto	professores,	de	travar.	É	indicado	para	utilizadores	que	viajam	e	não	podem	ou	não	têm	portátil	e	querem	manter-se	actualizadas	com	as	notícias,	e-mail´s,	e,	sobretudo,	ter	acesso	aos	seus	ficheiros.	Assim	que
concluir,	o	utilizador	deve	guardar	o	documento	indicando	previamente	algumas	palavras-chave	(tags)	relacionadas	com	a	temática	do	Wiki.	1).	Assim,	o	processo	de	selecção,	análise	e	planeamento	da	aula	torna-se	mais	verdadeiro.	Podcast	e	utilização	do	software	Audacity	-	Adão	Sousa	e	Fátima	Bessa	Figura	12	–	Exportar	arquivo	Ao	utilizarmos
pela	primeira	vez	o	Audacity	no	nosso	computador,	(Figura	13)	vai-nos	ser	solicitado	um	arquivo	(libmp3lame-3.97)	que	devemos	descarregar	a	partir	do	site	Audacity,	pressionando	o	botão	“Copiar”,	descompactar	e	guardar	na	pasta	Programas>>Audacity.	A	acção	“Vídeos,	Favorites,	&	Playlists”	é	o	local	onde	estão	visíveis	os	vídeos	do	utilizador,	os
vídeos	definidos	como	favoritos	pelo	utilizador	e	as	Playlists	que	são	as	colecções	de	vídeos	que	podem	ser	vistas	no	YouTube,	compartilhada	com	outras	pessoas,	ou	incorporados	em	sites	ou	blogues.	74	73.	Por	fim,	em	“Account	Settings”,	o	utilizador	pode	proceder	a	alterações	quanto	às	propriedades	da	conta	(e-mail,	perfil,	etc).	Manual	de
Ferramentas	da	Web	2.0	para	Professores	Índice	7	Introdução	Ana	Amélia	A.	Monereo	(2005)	reconhece	que	a	Internet	se	tornou	uma	extensão	cognitiva	e	um	meio	de	socialização	de	grande	magnitude,	59	58.	Acrescente-se	ainda	que	a	construção	dessas	memórias	digitais	pode	ser	um	trabalho	colectivo	através	do	envio	de	convites	60	59.	De	médio
y	fines	em	comunicación.	Figuras	8	a	11).	Escrever	online	é	estimulante	para	os	professores	e	para	os	alunos.	Dandelife,	Wiki	e	Goowy	-	Hugo	Martins	Figura	1	–	Página	onde	podemos	inserir	acontecimentos/relatos	Para	inserir	um	acontecimento	(relato),	basta	em	“Create”	(cf.	O’	Reilly	(2005),	num	artigo	sobre	a	Web	2.0,	propõe	palavras-chave	que
caracterizam	a	Web	1.0	e	a	Web	2.0	fazendo	uma	comparação	evolutiva	entre	esses	dois	conceitos,	representada	na	tabela	seguinte.	46	45.	Em	“Contacts	&	Subscribers”	são	mostrados	todos	os	contactos	do	utilizador,	que	os	podem	repassar	a	amigos	ou	familiares.	Uma	das	características	da	tecnologia	Wiki	é	a	facilidade	com	que	as	páginas	66	65.
Para	Barbosa	&	Granado	(2004:	69),	“Se	há	alguma	área	onde	os	weblogs	podem	ser	utilizados	como	ferramenta	de	comunicação	e	de	troca	de	experiências	com	excelentes	resultados,	essa	área	é	sem	dúvida,	a	da	educação”.	Del.icio.us	Desenvolvido	por	Joshua	Schachter	no	final	de	2003,	o	del.icio.us	é	um	serviço	on-line	que	permite	ao	utilizador
adicionar	e	pesquisar	bookmarks	(favoritos)	sobre	qualquer	assunto.	Joint	Open	and	Working	IFIP	Conference	(no	prelo).	Basta	preencher	os	dados	em	“Sign	up”	(cf.	Concluímos,	assim,	que	esta	ferramenta	permite	aos	seus	utilizadores	um	nível	elevado	de	interactividade.	Assim,	em	cada	capítulo	é	feita	a	contextualização	de	cada	ferramenta,	explica-
se	como	criar	um	espaço	online	e	aborda-se	a	sua	utilização	nas	práticas	educativas.	Acedendo	a	MY	PBWiki,	no	topo	da	página,	pode-se	visualizar	a	página	no	browser.	A	blogosfera	escolar	portuguesa:	contributos	para	o	conhecimento	do	estado	da	arte.	É	importante	começar	por	uma	ferramenta,	para	se	apropriar	das	suas	funcionalidades	e
potencialidades,	integrando-a	depois	nas	suas	práticas	lectivas.	As	páginas	wikis	estão	a	aparecer	como	um	espaço	à	parte	na	Internet	e	estão	a	ganhar	cada	vez	mais	importância	no	seio	dos	internautas,	parecendo	querer	democratizar	se	assente,	na	ideia	de	partilha	e	na	liberdade	de	expressão	(Moura,	2006).	Arquivo	virtual	de	ficheiros	com	1GB	de
espaço	grátis	O	nosso	computador	de	casa	tem	todos	os	documentos	que	trabalhamos.	Santamaria	e	Abraira	(2006)	consideram	como	potencialidades	educativas	dos	Wikis	a	interacção	e	colaboração	dinâmica	com	os	alunos;	a	possibilidade	de	troca	de	ideias,	criar	aplicações,	propor	linhas	de	trabalho	para	determinados	objectivos;	recriar	ou	fazer
glossários,	dicionários,	livros	de	texto,	manuais,	repositórios	de	aula,	etc;	ver	todo	o	historial	de	modificações,	permitindo	ao	professor	avaliar	a	evolução	registada;	e	gerar	estruturas	de	conhecimento	partilhado	e	colaborativo	que	potencia	a	criação	de	comunidades	de	aprendizagem.	Em	suma,	os	alunos	têm	a	oportunidade	de	aprender	com	os
colegas	e	consultar	o	material	por	eles	produzidos.	Para	o	fazer,	o	utilizador	deve	inserir	os	seus	dados	pessoais	e	escolher	um	nome	de	utilizador	(username)	disponível	e	palavra	passe.	Também,	a	partir	deste	menu,	pode	proceder	a	uma	pesquisa	interna	e	organizar	as	páginas	do	Wiki	em	Pastas	como	observamos	na	Figura	11.	Blogue,	YouTube,
Flickr	e	Delicious:	Software	social	-	Sónia	Cruz	Figura	16	–	Acções	da	conta	do	utilizador	Figura	17	–	Upload	de	vídeos	para	o	sistema	Quanto	ao	upload	de	vídeos,	em	toda	a	conta,	existe	um	ícone	que,	quando	activado,	solicita	ao	utilizador	o	preenchimento	de	informações	base	sobre	o	vídeo	(cf.	No	caso	do	Dandelife,	em	cada	data,	além	de	ser
possível	inserir	um	texto	para	narrar	o	facto,	podemos	inserir	imagens	do	Flickr,	vídeos	do	YouTube	e	áudio	para	registar	um	momento.	(1995b).	Também	há	a	possibilidade	de	inserir	uma	imagem	ilustrativa	do	arquivo	áudio.	What	is	del.icio.us?	Pode	ser	trabalhado,	essencialmente,	na	disciplina	de	História	mas	também	noutras	disciplinas,
nomeadamente,	nas	Línguas.	A	proposta	inicial	consistia	em,	utilizando	o	formato	Macromedia	Flash,	partilhar	conteúdo	audiovisual	como	excerto	de	filmes,	programas	televisivos,	vídeoclips,	conteúdo	amador,	etc.	Figura	18).	Figura	20).	Será	bom	ver	vários	exemplos	para	nos	elucidar	sobre	o	que	é	possível	fazer	na	aula	com	um	blogue,	conhecendo
os	alunos	com	que	trabalhamos.	Revista	Prisma.com	-	Revista	de	Ciências	da	Informação	e	da	Comunicação	do	CETAC,	pp.	“Por	esta	razão,	a	escola	deve	alterar	a	sua	concepção	tradicional	e	deve	começar	por	estabelecer	pontes	com	outros	universos	de	informação	e	abrir-se	a	outras	situações	de	aprendizagem”	(Cruz	&	Carvalho,	2005:	201).	Com	a
Web	democratizouse	a	publicação	online	e	o	acesso	à	informação.	Braga:	CIED,	Universidade	do	Minho,	635-652.	Esta	ferramenta	pode	também	ser	utilizada	para	narrar	a	história	de	uma	obra,	os	marcos	políticos	ou	sociais	de	um	país,	entre	muitas	outras	possibilidades.	Na	sua	conta,	o	utilizador	tem	acesso	a	um	conjunto	de	acções,	como	podemos
visualizar	na	Figura	16.	Figura	2	–	Página	Inicial	do	Blogger	Num	primeiro	passo	“crie	a	conta”,	é	solicitado	um	nome	de	utilizador	(username),	uma	palavra-passe	(password)	e	endereço	de	correio	electrónico	(e-mail).	O	Blogue	como	recurso	e	estratégica	pedagógica.	Research	and	Theory	on	multi-media	learning	effects.	Um	mashup	usa	dados	de
mais	de	uma	fonte	para	criar	um	novo	serviço	ou	aplicação	Web.	Dandelife,	Wiki	e	Goowy	-	Hugo	Martins	software	que	elaborou	deu	início	ao	que	se	viria	a	chamar	de	Wiki	Wiki	Web	e	a	múltiplas	iniciativas	similares.	Carvalho	15	41	Podcast	e	utilização	do	software	Audacity	Adão	Sousa	e	Fátima	Bessa	57	83	Dandelife,	Wiki	e	Goowy	Hugo	Martins
Ferramentas	Google:	Page	Creator,	Docs	e	Calendar	Célio	Gonçalo	Marques	105	121	PopFly	como	editor	de	mashups	Pedro	Ferreira	e	Ricardo	Pinto	A	Web	2.0	e	as	Tecnologias	Móveis	Adelina	Moura	147	Ambientes	Virtuais	e	Second	Life	Nelson	Zagalo	e	Luís	Pereira	167	Blogue,	YouTube	Sónia	Cruz	Do	Movie	Maker	ao	YouTube	Carla	Joana	Carvalho
211	Mapas	Conceptuais	Online	Graça	Cardoso	Magalhães	e	Filomena	del	Rio	5	5.	Produção	de	vídeo	com	o	Movie	Maker:	um	estudo	sobre	o	envolvimento	dos	alunos	do	9.º	ano	na	aprendizagem.	Manual	de	Ferramentas	da	Web	2.0	para	Professores	Introdução	Ana	Amélia	A.	Ele	transferirá	uma	cópia	de	todos	os	e-mails	recebidos	nessas	contas	para	a
conta	do	goowy	mail.	Figura	18	–	Página	Inicial	do	Flickr	31	30.	Em	“Sharing	Options”	são	dadas	opções	ao	utilizador	quanto	aos	eventuais	comentários,	se	fornece	aos	outros	utilizadores	o	código	embeddable	entre	outras	opções.	O	autor	identifica	quatro	competências	sóciocognitivas	que	podem	e	devem	ser	rentabilizadas	na	Internet:	aprender	a
procurar	informação,	aprender	a	comunicar,	aprender	a	colaborar	e	aprender	a	participar	na	sociedade.	Porto	Alegre:	Artes	Médicas.	Esse	acontecimento	é,	automaticamente,	reposicionado	na	linha	do	tempo.	Também	pode,	o	utilizador,	subscrever	algumas	tags	que	considere	interessantes	para	receber	informações	sobre	o	que	se	diz	no	serviço	com
essas	tags.	Libro	de	Actas	do	Congreso	Internacional	Galego-Portugués	de	Psicopedagoxía.	Do	Movie	Maker	ao	YouTube,	de	Carla	Joana	Carvalho,	é	feita	uma	descrição	e	demonstração	das	potencialidades	do	Windows	Movie	Maker	em	montar	filmes	ou	em	criar	animações	com	base	em	imagens.	4.	Tornou-se	numa	ferramenta	com	múltiplas	funções.
UOL–Notícias	(2007).	YouTube	lança	ferramenta	que	permite	conhecer	a	nacionalidade	dos	utilizadores.	A	“Inbox”	é	a	caixa	de	entrada,	isto	é,	é	o	local	onde	o	utilizador	pode	acompanhar	as	mensagens	e	vídeos	de	outras	pessoas	no	YouTube.	É	por	essa	razão	que	o	Goowy	webtop	migrou	para	o	site	da	AOL.	Além	disso,	o	utilizador	pode	indicar	as
tags	para	facilitar	a	pesquisa	de	outros	para	que	mais	facilmente	sejam	encontradas	as	suas	fotos	nesse	espaço.	O	Dandelife	é,	assim,	uma	rede	social	construída	em	torno	de	acontecimentos	de	um	indivíduo.	Figura	13).	O	vídeo	na	sala	de	aula.	Villate,	J.	Apresentam	algumas	sugestões	sobre	o	que	se	pode	fazer	no	Second	Life,	entre	elas	a
possibilidade	de	ganhar	dinheiro,	alguns	Linden	Dollars.	(2005).	Aqui	podem	ser	visualizadas	e	excluídas	mensagens	e	convites	enviados,	gerir	comentários	e	vídeo	respostas,	e	enviar	mensagens	para	os	outros.	González,	B.	Aliado	a	isso,	está	a	possibilidade	de	partilhar	essas	informações	com	o	mundo.	Figura	5	–	Logótipo	do	software	Audacity	2.1.
Iniciar	a	gravação	de	um	ficheiro	áudio	2.1.1.	Gravação	simples	No	menu	Arquivo,	cria-se	um	Novo	projecto	e	logo	temos	a	janela	pronta	para	a	gravação.	Setúbal:	Centro	de	Competência	da	ESE	de	Setúbal,	pp.	Nas	diferentes	áreas,	pode	o	professor	pedir	aos	alunos	que	produzam	um	vídeo	com	recurso	ao	Movie	Maker	(onde	é	possível	importar
segmentos	de	vídeo,	analógicos	ou	digitais,	cortá-los,	ordená-los,	acrescentar	legendas,	transições	e	outros	efeitos	e,	no	final,	gravar	o	resultado).	No	nosso	desktop	online	podemos	personalizá-lo	ao	nosso	gosto	colocando,	por	exemplo,	a	imagem	preferida	como	fundo.	Depois,	basta	clicar	em	inscrever.	Moran,	J.	Esta	timeline	pode	ser	apenas	visível
para	algumas	pessoas	(familiares/amigos/	colegas	de	turma)	como	pode	também	estar	acessível	para	todos.	No	nosso	desktop	online	é	possível	registar	o	correio	electrónico	que	já	tenhamos	(Yahoo,	Gmail	ou	Hotmail)	no	Goowy.	Brad	Garlinghouse	(UOL,	2007)	reconheceu	que	mais	da	metade	dos	seus	utilizadores,	com	uma	percentagem	de	cerca	de
55%,	são	utilizadores	activos	fora	dos	E.U.A.,	o	que	prova	a	necessidade	de	mais	idiomas.	Além	disso,	muitos	dos	alunos	passam	a	ser	muito	mais	empenhados	e	responsáveis	pelas	suas	publicações	(Richardson,	2006).	A.	Para	Carvalho	et	al.	(2006b).	Manual	de	Ferramentas	da	Web	2.0	para	Professores	A	facilidade	de	utilização	e	de	publicação
imediata	online	tem	contribuído	para	que	muitos	as	usem.	Torres,	J.	Como	refere	Moura	(2006:	63)	“o	interesse	do	conceito	provém	da	implicação	que	mantém	com	os	leitores	na	edição	de	páginas”.	A	simplicidade	e	a	facilidade	de	utilização	dos	Wikis	fazem	deles	uma	ferramenta	apetecível	aos	olhos	dos	professores	porque	os	Wikis	estão	orientados
para	o	trabalho	colaborativo,	o	que	estimula	a	reflexão,	a	negociação	entre	alunos,	etc.	67	66.	No	caso	do	vídeo,	o	blogger	permite	apenas	carregar	a	partir	do	desktop.	Com	base	nesses	quatro	pressupostos,	surgiu	a	ideia	de	criar	um	webmail	eficaz	e	divertido!	Depois	de	quase	um	ano	de	pesquisa,	em	Março	de	2005,	lançaram	a	versão	Beta	do
goowy	mail.	Para	tal,	após	o	fornecimento	dos	dados	pessoais,	é-lhe	atribuída	uma	identificação	Yahoo	(ID	Yahoo	–	username),	como	pode	ver	na	Figura	19,	que,	juntamente	com	palavra	passe	o	vai	permitir	aceder	ao	site.	Em	“Subscriptions”,	o	utilizador	pode	subscrever	vídeos	de	um	canal.	&	Secret,	A.	No	Goowy,	podemos	ter	esses	documentos
online,	num	âmbito	privado	ou	público,	possibilitando	organizar	a	informação	por	pastas	e	subpastas.	Berlin:	Max	Giardina.	Uma	prende-se	com	a	facilidade	da	criação	e	o	manuseamento	das	ferramentas	de	publicação,	outra	relaciona-se	com	o	facto	da	ferramenta	disponibilizar	interfaces	que	permitem	ao	utilizador	centrar-se	no	conteúdo	e,	por	fim,
a	existência	de	funcionalidades	como	comentários,	arquivo,	entre	outros.	YouTube.	Actualmente,	tem	mais	de	uma	centena	de	aplicações,	disponíveis	na	quase	totalidade	das	linguagens	de	programação	e	para	todas	as	plataformas.	Deve-se	diminuir	a	separação	entre	a	escola	e	o	meio	envolvente,	cada	vez	mais	dominado	pelo	acesso	aos	serviços
proporcionados	através	da	Internet.	Figura	20),	o	utilizador	tem	acesso	a	realizar	acções	diferenciadas	quer	ao	nível	das	conFigurações,	de	perfil,	por	exemplo,	mas	pode	também	gerenciar	os	seus	álbuns,	arquivos,	favoritos,	tags	indicadas.	Lançado	em	2007,	foi	criação	de	Jason	Smith	que	considerava	profícuo	que	professores,	educadores	e	escolas
se	servissem	das	potencialidades	pedagógicas	inerentes	à	Web	para	aprender.	Orihuela,	J.	23,	n.126,	pp.24-26.	Caetano,	S.	75	Uma	busca	na	Web	leva-nos	a	constatar	que	existem	blogues	para	todas	as	disciplinas,	curriculares	e	curriculares	não-disciplinares	(cf.	No	início	da	década	de	90,	BernersLee	et	al.	A	existência	de	algumas	boas	práticas,	a
nível	nacional	e	internacional,	levamnos	a	considerar	o	processo	de	podcasting	como	uma	forma	eficaz	de	aproximar	o	aluno	dos	objectivos	didáctico-pedagógicos	que	se	pretendem	ver	alcançados,	tendo	em	conta,	não	só	a	vertente	atractiva	e	emotiva	própria	das	ferramentas	audiovisuais,	mas	também	o	lado	pragmático	da	superação	de	dificuldades
de	nível	espácio-temporal.	Actas	da	V	Conferência	Internacional	de	Tecnologias	de	Informação	e	Comunicação	na	Educação:	Desafios	2007/	Challenges	2007.	Nistal	(eds),	8th	International	Symposium	on	Computers	in	Education,	León:	Universidad	de	León,	vol.2,	pp.	(1996).	To	get	a	repair	manual,	you	typically	need	to	visit	a	McCulloch	dealer	that
also	offers	service.	Os	tempos	mudaram,	as	nossas	exigências	também,	pelo	que,	actualmente,	podemos	registar	esses	dados	ao	construir	uma	verdadeira	linha	do	tempo	com	ajuda	de	ferramentas	da	Web.	Professores	sensíveis	à	importância	de	ferramentas	como	esta	procuram	rentabilizálas	na	sua	sala	de	aula.	Um	professor	de	História	pode	lançar
um	desafio	para	que	os	alunos	pesquisem	sobre	uma	biografia,	revolução,	etc.,	ou	um	professor	de	Geografia	para	que	os	seus	alunos	pesquisem	as	características	naturais	de	um	determinado	país	da	União	Europeia	(um	país	por	aluno).	Outras	funcionalidades	Para	além	das	vantagens	referidas,	podemos	personalizar	o	desktop	inserir	calendário,
bloco	de	notas,	To-Do	List,		busca	integrada	ou	ouvir	música	online.	1.	Considerado	um	dos	componentes	da	Web	2.0,	o	Flickr	é	então	um	site	da	Web	que	hospeda	e	partilha	imagens,	desenhos,	ilustrações	e	fotografias	(cf.	O	resultado	do	trabalho	deveria	ser	apresentado	com	recurso	ao	Movie	Maker	para	publicarem	os	seus	trabalhos	no	YouTube.
Pacheco,	S.	Communications	of	the	ACM,	37	(8),	pp.	R.	You	can	look	the	manuals	up	on	the	company	website,	search	through	an	online	manuals	library,	check	online	auctions	and	classifieds	or	contact	a	dealer	to	order	one.Manuals	From	the	Company	WebsiteIf	you	need	a	McCulloch	owner’s	manual,	the	company	website	is	one	of	the	best	places	to
search.	Manual	de	Ferramentas	da	Web	2.0	para	Professores	YouTube	Em	2005,	Steve	Chen,	Chad	Hurley	e	Jawed	Karim	criam	o	serviço	YouTube	com	o	objectivo	de	possibilitar	a	partilha	de	vídeos.	Goowy	O	Goowy	é	um	serviço	que	além	de	ser	um	desktop	online	oferece	ferramentas	de	comunicação	e	de	partilha	na	Web,	sendo	um	dos	exemplos	da
Web	2.0,	cheio	de	possibilidades	úteis.	Manual	de	Ferramentas	da	Web	2.0	para	Professores	Por	exemplo,	podemos	encontrar	vídeos	que,	originalmente	de	língua	inglesa,	foram	traduzidos	para	português.	Blogs,	Wikis,	Podcasts	and	other	powerful	Web	tools	for	classroom.	Pode	pedir,	inclusivamente,	aos	seus	alunos	que	leiam	um	capítulo	e
apresentem	uma	síntese,	ou	até,	quem	sabe,	pedir	para	reescrever	a	história	com	outro	final.	Por	essa	razão,	o	Flickr	pertence	ao	software	de	rede	social.	Para	Cruz	et	al.	No	âmbito	da	Web	2.0,	através	de	servidores	de	podcast,	como	Podomatic,	Podpress,	Gcast	e	outros,	a	produção	destes	documentos	áudio	revela-se	cada	vez	mais	acessível	ao
utilizador	corrente	da	internet,	sem	implicar	elevadas	competências	técnicas.	Depois	da	euforia	multicolor	e	sonora,	passou-se	a	uma	fase	de	maturidade	em	que	se	procura	a	sobriedade	e	a	simplicidade.	(2006:	637),	o	blogue	pode	“funcionar	como	caderno,	portefólio,	fórum,	apoio	à	disciplina,	também	pode	ser	usado	para	disponibilizar	pequenos
sites	como	WebQuest	e	Caça	ao	Tesouro,	que	são	actividades	orientadas	para	a	pesquisa	na	Web”.	Com	a	Web	2.0	grandes	mudanças	ocorrem,	como	salienta	Richardson	(2006),	está-se	num	processo	contínuo	de	criação	e	de	partilha.	MORE	FROM	QUESTIONSANSWERED.NET	1.	37	36.	,	Del.icio.us.	Além	disso,	este	endereço	não	pode	ter	espaços
nem	acentos	e	deve	ser	de	fácil	memorização.	Lévy,	P	(1997).	Podcast	e	utilização	do	software	Audacity	-	Adão	Sousa	e	Fátima	Bessa	No	episódio	que	pretendemos	alterar,	pressionamos	o	botão	“Edit”	e,	nas	páginas	seguintes	(Figuras	17	a	20)	podemos	fazer	as	alterações	que	entendermos,	como	acrescentar	uma	descrição,	mudar	ou	acrescentar	uma
imagem,	tudo	isto	em	três	passos.	Os	blogues	podem	ser	pessoais	e/ou	colectivos	e	estarem	abertos	a	todos	ou	afectos	a	uma	comunidade	fechada,	a	qual	discute	temas	específicos	de	interesse	para	esse	grupo	(Carvalho	et	al.,	2006),	(cf.	Podcast	e	utilização	do	software	Audacity	-	Adão	Sousa	e	Fátima	Bessa	Texto	de	apoio	ao	workshop	integrado	no
Encontro	sobre	Web	2.0,	inserido	nas	actividades	do	CIEd.	56	55.	Ambientes	Virtuais	e	Second	Life,	de	Nelson	Zagalo	e	Luís	Pereira,	10	contextualiza	e	caracteriza	os	ambientes	virtuais,	centrando-se	no	Second	Life.	Figura	4	–	Criação	de	um	episódio	de	podcast	45	44.	70	69.	Blogue,	YouTube,	Flickr	e	Delicious:	Software	social	-	Sónia	Cruz	Assim,
após	terem	sido	definidas	as	finalidades	que	queremos	implementar,	o	melhor	a	fazer,	é	criar	um!	Existem	vários	serviços	e,	na	sua	maioria,	a	criação	é	bastante	simples.	17	16.	O	blogue	pode	ser	também	utilizado	como	complemento	ao	ensino	presencial,	já	que	nos	blogues	poderão	constar	avisos	(Clothier,	2005),	indicações	de	trabalhos	a	realizar,
ligações	para	materiais	de	consulta	(Carvalho	et	al.,	2006),	textos	de	apoio	às	aulas	(Barbosa	&	Granado,	2004),	entre	outros,	evidenciando	o	percurso	da	aprendizagem	efectuada	pelos	alunos	(Gomes	&	Silva,	2006).	Evita-se	o	transporte	de	computadores,	discos	externos	e,	essencialmente,	a	contaminação	por	vírus.	Junior,	J.	In	Brito,	C.	Time
(Revista)	(edição	de	13	de	Novembro	de	2006).	Basta	escolher	dia,	mês	e	ano	e	dar	um	título	para	o	acontecimento,	podendo	anexar	imagens	ou	vídeos.	Oxford:	Oxford	University	Press.	Isso	funciona	como	um	estímulo	para	os	alunos,	tornando-os,	por	um	lado,	organizados	e,	por	outro,	disponíveis	para	a	partilha	de	informação.	Goowy,	a	sua	história	A
ideia	de	criar	o	Goowy	surgiu	em	meados	de	2004,	em	S.	Rentabilizar	a	Internet	no	Ensino	Básico	e	Secundário:	dos	recursos	e	ferramentas	online	aos	LMS.	Dentro	do	Dandelife,	de	forma	intuitiva,	o	professor	pode	inserir	nas	datas	respectivas	os	acontecimentos	que	deseja	trabalhar	com	os	alunos.	Torna-se	muito	importante	que	no	contexto	da	sala
de	aula	se	use	e	se	aprenda	a	utilizar	as	novas	tecnologias.	(eds),	Weblogs	na	educação:	3	experiências,	3	testemunhos.	Manual	de	Ferramentas	da	Web	2.0	para	Professores	Referências	bibliográficas	Carvalho,	A.	Figura	7	–	Criar	uma	Nova	Faixa	Estéreo	Para	isso,	através	da	ferramenta	Arquivo	>	Importar	>	Áudio	(Figura	8	–	Importar	ficheiro
áudio),	seleccionamos	o	respectivo	ficheiro,	pressionamos	Abrir	e	esperamos	que	ele	se	insira	na	nova	faixa.	Vídeo	e	Educação.	Explicam	como	se	cria	um	avatar	no	Second	Life,	como	9.	Lévy,	P	(2000).	Para	além	disso,	o	Goowy	tem	mais	funcionalidades	no	que	concerne	ao	livro	de	endereços,	nomeadamente,	fazer	diferentes	associações	ao	indivíduo,
por	exemplo.	Figura	8	–	Barra	de	ferramentas	do	processador	de	texto	do	PBwiki	No	menu	do	lado	direito	da	página	de	edição,	pode,	o	utilizador,	inserir	uma	nova	página	ou	inserir	imagens	(do	ficheiro	ou	da	Web)	e	ficheiros	em	pdf,	por	exemplo.	(2007)	“na	sociedade	em	que	vivemos	é	cada	vez	mais	importante	o	trabalho	em	equipa	e	a	colocação	do
saber	individual	ao	dispor	e	proveito	do	grupo,	visto	que	a	evolução	dos	saberes	implica	a	constante	actualização	e	capacidade	de	aprendizagem,	a	interacção	social	e	interpessoal	deve	ser	privilegiada”	(p.893).	41.	(Acessível	a	26.05.2007).	Conferência	Sobre	Sistemas	Móveis	e	Ubíquos,	(pp.	Pode-se	fazer	o	upload	de	uma	só	imagem,	como	de	várias
ao	mesmo	tempo	(cf.	Depois	“escolhe-se	um	nome	para	o	blogue”	(pode	ser	alterado	a	qualquer	momento,	após	a	sua	criação)	e	um	endereço	para	o	blogue.	Figura	17).	Uma	experiência	com	alunos	do	2º	e	3º	ciclos	na	disciplina	de	História.	Podcast	e	utilização	do	software	Audacity	-	Adão	Sousa	e	Fátima	Bessa	Depois	de	conFigurado	o	microfone,
seleccionando	a	redução	de	eco,	inicia-se	a	gravação	em	“Record”,	termina-se	com	“Stop	record”,	ouve-se	em	“Preview”	e,	de	seguida,	publica-se	em	“Post	Episode”.	A	partir	daí,	outros	alunos	podem	consultar	vídeos	feitos	pelos	colegas	da	turma	e	expressar	a	sua	opinião.	Com	o	aparecimento	das	funcionalidades	da	Web	2.0,	conceito	proposto	por
Tim	O’Reilly	e	o	MediaLive	International,	a	facilidade	de	publicação	online	e	a	facilidade	de	interacção	entre	os	cibernautas	torna-se	uma	realidade.	O	docente	pode	solicitar	aos	alunos	fotografias	de	monumentos,	esculturas,	etc.,	da	sua	cidade	e,	depois	de	um	trabalho	de	investigação	sobre	o	estilo	artístico	em	que	estas	se	inserem,	organizar,	com	os
alunos,	as	imagens	e	catalogá-las	no	site.	Podcast:	uma	ferramenta	para	usar	dentro	e	fora	da	aula.	A	maioria	afirmou	ter	ganho	mais	interesse	na	disciplina	e	mostraram	muito	interesse	em	publicar	trabalhos	seus	online.	Com	isso,	podemos	visualizar	blogues	que	costumamos	aceder,	vídeos	do	YouTube,	Podcasts,	músicas…	e	qualquer	site/	página
que	tenha	o	recurso	RSS	/	XML	(feeds).	A	equipa	informa	que	o	site	deve	ser	usado	para	manter	os	links	dos	favoritos	do	utilizador	(artigos,	blogs,	música,	opiniões,	receitas,	etc),	partilhar	os	favoritos	do	próprio	utilizador	com	amigos,	familiares	e	comunidade	em	geral,	e	descobrir	novas	informações	uma	vez	que	“everything	on	del.icio.us	is
someone’s	favorite	they’ve	already	done	the	work	of	finding	it”2	(del.icio.us,	s.d.).	Podcast	e	utilização	do	software	Audacity	-	Adão	Sousa	e	Fátima	Bessa	1.	As	autoras	concluíram	que	os	vídeos	produzidos	pelos	alunos	revelaram	criatividade	e	dinamismo,	apresentando	os	factos	históricos	subjacentes	aos	seus	temas	o	que	contribuiu	para	o
desenvolvimento	das	competências	requeridas.	A	tecnologia	RSS	permite	aos	utilizadores	da	Internet	inscreverem‑se	em	sites	que	fornecem	“feeds”	(fontes)	RSS.	Manual	de	Ferramentas	da	Web	2.0	para	Professores	serviços.	Esta	ferramenta	foi	criada,	nos	inícios	de	2006	por	Kelly	Abbott	que	é	actualmente	o	administrador	da	Dandelife.com.	A
criação	de	um	Wiki	Há	várias	maneiras	de	criar	uma	página	Wiki.	Cremos	que	este	conjunto	de	textos	proporcionam	ao	professor	uma	boa	variedade	de	ferramentas	a	utilizar	nas	práticas	lectivas,	orientando-o	na	sua	construção	e	utilização.	O	primeiro	65	64.	Os	Wikis	permitem	publicar	e	partilhar	conteúdos	na	Web	de	forma	muito	fácil.	Revista
Prisma.com,	nº3,	88-110.	What	is	Web	2.0.	Design	patterns	and	Business	models	for	the	next	generation	of	Software.	Conclusão	Com	as	ferramentas	da	Web	2.0,	ferramentas	gratuitas	e	de	fácil	publicação,	como	o	blogue,	o	YouTube/TeacherTube,	o	flickr	ou	o	del.icio.us,	o	professor	tem	em	mãos	inúmeras	novas	oportunidades	para	promover,	junto
dos	seus	alunos,	uma	aprendizagem	autêntica.	Um	caso	é	o	da	Figura	14	em	que	está	traduzida	para	português	(cf.	36).	No	entanto,	esta	ferramenta	nem	sempre	funciona	da	melhor	maneira,	pelo	que	é	aconselhável	optar	pelo	método	de	pré-gravação,	utilizando	um	programa	de	gravação	e	edição	de	som	que,	entre	outras	vantagens,	oferece	a
possibilidade	de	apresentar	uma	melhor	qualidade	sonora	do	podcast.	Disponível	em:	.	Weblog	como	Complemento	ao	Ensino	Presencial	no	2º	e	3º	Ciclos	do	Ensino	Básico.	Dandelife,	Wiki	e	Goowy,	de	Hugo	Martins,	começa	por	tecer	algumas	ferramenta	de	montagem	de	linhas	cronológicas,	que	permite	integrar	texto,	imagens	do	Flickr,	vídeos	do
YouTube	e	ficheiros	áudio.	&	Falkembach,	G.	9	8.	Explica-se	também	como	gravar	um	ficheiro	áudio	no	Audacity	e	como	fazer	o	upload	de	ficheiro	para	o	Podomatic.	A	Teacher’s	Guide	to	Blogs,	Podcasts,	Wikis,	Pages,	and	Sites.	Podcast	e	utilização	do	software	Audacity	-	Adão	Sousa	e	Fátima	Bessa	pedagógico	e	uma	interessante	porta	de	entrada
para	as	novas	tecnologias	no	âmbito	educativo.	Sobre	o	YouTube.	(2008).	O’Reilly,	T.	Figura	3).	The	company	puts	owner’s	manuals	online	in	PDF	format	so	owners	of	their	products	can	download	them	anytime	they	are	needed.	Figura	1)	dar	um	título	ao	acontecimento,	situá-lo	no	tempo,	redigir	texto,	inserir	imagens,	vídeo	ou	áudio.	Disponível	em:
moran/vidsal.htm	(Acessível	em	26.05.2007).	(eds),	IX	Simpósio	Internacional	de	Informática	Educativa.	Possui,	também,	um	sistema	de	agenda	onde	podemos	marcar	reuniões,	datas	de	aniversário,	etc.	Clicando	no	ícone	da	barra	de	tarefas	(cf.	Figura	15	–	Legendas	adicionadas	ao	vídeo	do	Figura	14	–	Vídeo	TeacherTube	sobre	”As	Três	TeacherTube
recorrendo	ao	serviço	overstream	(serviço	Leis	do	Movimento”	online	que	possibilita	adicionar	legendas	a	vídeos)	28	27.	A	Web	tem-se	tornado	cada	vez	mais	a	fonte	de	conteúdo	para	ensinar	e	para	aprender.	Desde	meados	de	2007,	o	Flickr	conheceu	maior	expansão	dado	que	iniciou	o	alargamento	do	serviço	a	mais	sete	idiomas,	como	parte	de	uma
estratégia	mais	efectiva	de	internacionalização,	incluindo	o	português.	Carvalho,	A.	(2004).	Manual	de	Ferramentas	da	Web	2.0	para	Professores	Figura	14	–	Importar	ficheiro	áudio	para	o	PodOMatic	seguido	do	botão	Procurar	e,	depois	de	termos	seleccionado	o	ficheiro	áudio	que	pretendemos,	pressionamos	o	botão	Post	Episode	(Figura	15).	In	Silva,
M.;	Silva,	A.;	Couto,	A.	Manual	de	Ferramentas	da	Web	2.0	para	Professores	Directora-Geral	da	DGIDC	Joana	Brocardo	Margarida	Pinto	978-972-742-294-4	282974/08	5	4.	Blogue,	YouTube,	Flickr	e	Delicious:	Software	social	-	Sónia	Cruz	Blogue	Criado	em	finais	da	década	de	1990	por	Jorn	Barger	(Barbosa	&	Granado,	2004),	o	Weblog,	em	português
blogue,	refere-se	a	um	diário	na	Web	com	apontadores	para	outros	sites,	cuja	informação	está	organizada	da	mais	recente	para	a	mais	antiga	(em	“post”),	frequentemente	actualizado	com	opiniões,	emoções,	factos,	imagens,	etc.	Green,	T;	Brown,	A.	(2007)	Youtube:	uma	opção	para	uso	do	vídeo	no	EAD.	Ana	Amélia	A.	837-846).	Figura	17	–	Passo	1
Figura	18	–	Passo	2	52	51.	Segundo	Carvalho	(2007)	devemos	dar	particular	ênfase	ao	uso	da	Internet	e	dos	seus	serviços	como	meio	para	aprender,	individual	e	colaborativamente,	não	só	através	de	pesquisa	livre	ou	estruturada,	mas	também	como	meio	para	apresentar	e	partilhar	o	trabalho	realizado	à	turma	e	a	todos	os	que	lhe	queiram	aceder
online.	54	53.	Manual	de	Ferramentas	da	Web	2.0	para	Professores	se	movimenta	a	personagem	nesse	ambiente	virtual,	como	se	interage	com	outros	avatares,	como	fazer	compras	e	mudar	o	aspecto	do	avatar.	e	foi	eleito	pela	revista	Time	(2006)	como	a	melhor	invenção	do	ano.	Ferrés	(1996)	acredita	que	a	tecnologia	do	vídeo	quando	colocada	nas
mãos	dos	alunos,	possibilita	a	experiência	da	pesquisa,	do	avaliar-se,	do	conhecer	e	conhecer-se,	logo,	permite	a	experiência	de	colaboração	entre	pares	na	elaboração	de	um	produto	colectivo.	Figura	4	–	Barra	de	ferramntas	no	modo	de	edição	do	blogger	Inserir	imagens	ou	vídeo	no	blogue	é	um	processo	simples	e	intuitivo.	7.	Podcast:
potencialidades	na	educação.	Vários	exemplos	estão	disponíveis	neste	livro,	seleccione	aquele	que	mais	o/a	motivou.	Neste	momento,	os	agentes	educativos	podem,	com	toda	a	facilidade,	escrever	online	no	blogue,	gravar	um	assunto	no	podcast	ou	disponibilizar	um	filme	no	YouTube.	Figura	1	–	Logótipo	do	PodOMatic	Neste	espaço	tanto	é	possível
alojar	ficheiros	áudio	previamente	gravados	com	o	auxílio	de	um	qualquer	programa	de	edição	de	som,	como	se	pode	realizar	a	gravação	de	registos	áudio	directamente	na	página,	apenas	com	o	auxílio	de	um	microfone,	sem	haver	necessidade	de	ter	instalado	no	computador	qualquer	software	de	gravação	e	edição	áudio.	32	31.	Dandelife,	Wiki	e
Goowy	-	Hugo	Martins	Utilidade	do	Goowy	Hoje	em	dia,	a	funcionalidade,	por	exemplo,	dos	telemóveis	diversificou-se.	Uma	delas,	de	uma	forma	fácil,	é	através	do	PBwiki	(	).	Do	ponto	de	vista	de	uma	pedagogia	mais	activa	e	construtivista,	este	recurso	pode	também	ser	uma	óptima	forma	de	colocar	o	aluno	na	posição	de	produtor,	construindo	e
publicando	ele	os	seus	episódios	de	podcast	fazendo,	deste	modo,	concentrar	os	seus	esforços	na	preparação	das	matérias	de	uma	maneira	mais	activa	e	mais	estimulante.	Coruña:	Universidade	da	Coruña.	Ministério	da	Educação,	2,	pp.	Em	Fevereiro	de	2008,	o	Goowy	foi	adquirido	pela	AOL,	rival	das	multinacionais	MSN	e	Microsoft.	AnkiWeb	When
you	need	to	find	McCulloch	manuals,	there	are	a	few	ways	to	locate	them	online.	Os	acontecimentos	podem	ficar	num	âmbito	privado,	para	amigos	e/ou	familiares,	ou	num	âmbito	mais	alargado,	acessível	a	todos	Figura	2	–	Copiar	o	código	embed	do	YouTube	64	Figura	3	–	Colar	o	código	embed	(html)	no	Dandelife	63.	26	25.	Manual	de	Ferramentas
da	Web	2.0	para	Professores	Outra	das	vantagens	do	Goowy	é	o	facto	de	possibilitar	a	importação	de	livros	de	endereços	da	conta	do	Yahoo,	Gmail	ou	Hotmail.	Diego,	California,	EUA.	Como	refere	Cruz	(2007:	114)	com	o	blogue,	“os	textos	ficam	acessíveis	ao	professor	e	aos	colegas,	que	os	podem	ler,	comentar,	avaliar	e	sugerir	ligações	para	sites
pertinentes	sobre	os	assuntos	abordados”.	Moran	(1995b)	refere	que	o	vídeo	está	umbilicalmente	ligado	à	televisão,	logo,	ligado	a	um	contexto	de	entretenimento,	que	passa	para	a	sala	de	aula.	Figura	15)	uma	breve	sinopse	das	três	leis	de	Newton,	incluindo	o	conceito	de	inércia	e	de	movimento	linear,	que	pode	servir	para	recordar	a	matéria	dada
numa	aula	de	ciências	físico-químicas.	Aparecimento	do	Dandelife	Segundo	o	site	da	Wikipédia,	«Dandelife	is	a	social	networking	site	that	emphasizes	collective	story-telling	or	what	it	calls	a	“social	biography»1.	No	passo	3,	pressionamos	o	botão	“Post	episode”	e	já	está.	Dog	Ear	Publishing	LLC.	Por	isso,	de	vez	em	quando	procede-se	a	uma	limpeza,
chamada	“refractorização”	ou	“jardinagem	wiki”,	a	fim	de	suprimir	páginas	“mortas”,	editar	conteúdos	repetidos	ou	fundir	várias	páginas.	Em	Março	de	2008	o	YouTube	criou	o	‘YouTube	Insight’	que	possibilita	a	qualquer	pessoa	com	uma	conta	no	portal	o	acesso	a	estatísticas	detalhadas	sobre	os	25	24.	Publicando	a	primeira	mensagem,	o	blogue
está	pronto	para	ser	visto	na	Web	e	comentado	por	outros	utilizadores	(cf.	Dandelife,	Wiki	e	Goowy	-	Hugo	Martins	particularmente,	para	os	jovens.	Alguns	serviços	na	Internet	já	oferecem	a	possibilidade	de	construir	a	sua	própria	linha	do	tempo,	gratuitamente,	como	o	Dandelife,	o	Timeliner,	entre	outros.	À	semelhança	de	outros	sites	da	rede	social,
o	Dandelife	permite	e	incentiva	as	ligações	entre	utilizadores,	permitindo	que	qualquer	um	adicione	outro	utilizador	1	Dandelife	é	um	site,	uma	rede	social	que	enfatiza	histórias	colectivas	ou	como	se	costuma	dizer	“biografia	social”	61	60.	Blogue,	YouTube,	Flickr	e	Delicious:	Software	social	-	Sónia	Cruz	Figura	5	–	Adicionar	imagens	(do	ficheiro	ou	da
Web)	Figura	6	–	Adicionar	vídeos	(do	ficheiro)	As	imagens	podem	ser	provenientes	de	sítios	da	Web,	bastando	por	isso,	indicar	o	endereço	URL	da	imagem	(cf.	Além	disso,	escrever	já	não	fica	limitado	ao	texto,	integrar	vários	formatos	tem-se	tornado	cada	vez	mais	fácil.	Todos	os	que	a	utilizam	e	que	para	ela	contribuem	reconhecem	a	sua	riqueza,
podendo	contribuir	para	o	desenvolvimento	da	inteligência	colectiva,	como	refere	Lévy	(1997;	2000).	Além	disso,	podem	inserir-se	comentários	no	texto	de	outros	autores	com	informações	úteis	que	enriquecem	o	trabalho	colaborativo.	Ao	prosseguir	o	utilizador	pode	escolher	entre	o	serviço	gratuito	ou	escolher	uma	das	modalidades	pré-pagas	à
disposição.	Dandelife	Com	o	passar	dos	anos,	as	memórias	vão-se	misturando	nas	nossas	mentes	e	acabamos,	por	vezes,	confundindo	quando	é	que	um	facto	ou	outro	aconteceu.	Figura	21	–	Upload	de	arquivos	no	flickr	34	33.	Nas	configurações	de	conta	pode	alterar,	por	exemplo,	o	template	do	Wiki	e,	ainda,	obter	ajuda	(help).	As	regras	no	Wiki	A
maior	parte	dos	Wikis	define	um	conjunto	de	regras	elementares	a	respeitar	como,	por	exemplo,	o	facto	de	ter	que	se	indicar	o	nome	ou	o	pseudónimo	quando	se	edita	uma	página.	&	Silva,	A.(2006).	48	47.	Todos	estamos	conscientes	de	que	há	uma	grande	evolução	tecnológica	a	que	os	professores	não	podem	ficar	alheios,	porque	os	nossos	alunos	não
o	estão.	No	site	(cf.	Estar	online	é	imprescindível	para	existir,	para	aprender,	para	dar	e	receber.	Possui	inúmeras	aplicações	que	vão	desde	o	recorrente	e-mail	ao	arquivo	virtual	de	ficheiros.	Utilizando,	por	exemplo,	o	Blogger	(www.blogger.com)	basta	efectuar	três	passos	para	o	conseguir	(cf.	Oatman	(2005)	fala	já	em	blogomania	devido	ao	número
de	blogues	que	são	criados	diariamente.	Utilização	de	podcasts	na	educação	Tal	como	outras	potencialidades	da	Web	2.0,	o	podcast,	apesar	de	ter	a	sua	gênese	nos	ambientes	radiofónicos,	também	se	revela	um	excelente	recurso	53	52.	Deixou	a	escola	de	ter	o	papel	de	único	transmissor	de	conhecimentos.	A	partir	daí,	os	alunos	poderão	visitar	esses
favoritos	e	aprender	com	eles,	preparando,	por	exemplo,	uma	apresentação	para	a	turma.	63	62.	Vilatte	(2005)	indica-nos	que	cada	vez	mais	os	alunos	estão	motivados	para	as	tecnologias	informáticas	e	menos	motivados	para	os	métodos	tradicionais	de	ensino.	Paivio,	A.	O	Flickr	é	uma	ferramenta	que	permite	a	partilha	de	imagens	e	possibilita	a
criação	de	álbuns	para	armazenamento	de	fotografias,	vídeos,	como	os	provenientes	do	You	Tube.	O	Dandelife	permite	aos	seus	utilizadores	construir	uma	timeline	da	sua	vida,	completar	com	eventos	e	notícias	que	foram,	para	si,	marcantes.	O	ambiente	de	trabalho	deixa	de	estar	no	computador	pessoal	do	professor	e	passa	a	estar	online,	sempre
acessível,	a	partir	de	qualquer	lugar	do	planeta	com	acesso	à	Internet.	6.	(2004.	Ao	dar	a	indicação	de	upload,	o	utilizador	declara	que	o	material	não	viola	o	copyright	de	outrem.	Blogue,	YouTube,	Flickr	e	Delicious:	Software	social	-	Sónia	Cruz	Figura	19	–	Entrada	no	Flickr,	com	registo	no	Yahoo	Figura	20	–	Ambiente	da	conta	pessoal	do	Flickr	Para
realizar	o	upload	de	imagens	basta	ao	utilizador	indicar	a	proveniência	do	ficheiro	do	qual	pretende	fazer	o	upload.	A.,	Moura,	A.,	&	Cruz,	S.	Podcast	a	Scuola:	Un	libro	a	schede	per	fare	Podcasting	in	classe	(4ª	ed.).	Manual	de	Ferramentas	da	Web	2.0	para	Professores	Figura	9	–	Inserir	imagens	ou	ficheiros	Figura	10	–	Propriedades	da	imagem	A
partir	das	acções	a	que	o	utilizador	acede	através	do	menu	do	lado	direito	(visível	no	separador	“view”),	pode	criar	novas	páginas	(create	a	page),	fazer	o	upload	de	ficheiros	de	diferentes	extensões	(Upload/View	files),	fazer	o	Upgrade	(comprar	novos	serviços	do	PBwiki),	ver	a	página	inicial	(FrontPage),	ver	todas	as	páginas	(view	all	pages),	aceder	às
configurações	da	conta	(settings).	Podcast	e	utilização	do	software	Audacity	Adão	Sousa	Professor	do	2º	CEB	adao@navegar.com.pt	Fátima	Bessa	Professora	do	3º	CEB	fati@navegar.com.pt	40.	O	Wiki	é	uma	ferramenta	que	permite	com	muita	facilidade	criar	e	alterar	páginas,	possibilitando	a	aprendizagem	colaborativa.	School	Library	Journal.	55-78.
Assim,	tal	como	num	Blogue,	quem	aceder	a	essa	conta,	pode	postar	comentários	sobre	os	eventos	que	inseriu,	além	de	poder	assinar	um	serviço	para	ser	avisado	sempre	que	uma	actualização	for	feita	pelo	administrador	(UOL,	2007).	É	um	sistema	baseado	em	Flash	(o	requisito	mínimo	do	computador	é	o	Flash	Player	8),	com	72	71.	As	autoras
explanam	as	implicações	dos	mapas	conceptuais	na	aprendizagem.	15.	Disponível	em:	.	To	search	an	online	auction	site,	enter	the	search	terms	“McCulloch	+	owner’s	manual	+	your	model	number.”	Browse	through	the	results,	and	if	you	find	a	manual	for	your	product,	check	to	see	how	much	shipping	costs	will	add	to	the	total	price.Online
Classifieds	to	Find	McCulloch	ManualsOnline	classifieds	websites	(such	as	Craigslist)	and	local	newspaper	classifieds	that	are	published	online	offer	another	way	to	find	owners	manuals	and	repair	manuals	for	McCulloch	outdoor	equipment.	Como	fazer	um	friso	cronológico	(Timeline)	Para	ser	utilizador	do	Dandelife	basta	aceder	à	HomePage
(www.dandelife.com)	do	site	e	fazer	o	registo.	39	38.	Disponível	em:	.	Figura	6	–	Botões	de	gravação	e	execução	2.1.2.	Gravação	com	fundo	musical	(duas	pistas)	Se	pretendemos	dar	ao	nosso	podcast	um	aspecto	sonoro	mais	enriquecido,	podemos	associar-lhe	um	fundo	musical,	criando	uma	Nova	Faixa	Estéreo	na	ferramenta	Faixas	(Figura	6	–	Botões
de	gravação	e	execução),	para	onde	se	vai	importar	um	ficheiro	(MP3,	de	preferência)	com	a	música	que	queremos.	Dandelife,	Wiki	e	Goowy	Hugo	Martins	Professor	de	História	hugo.m.martins@gmail.com	56.	Figura	15	–	Publicar	podcast	Finalmente,	temos	publicado	o	nosso	podcast.	Tivemos	momentos	em	que	os	sítios	Web	pareciam	mostruários	de
cor,	som	e	de	animações	(Carvalho,	2005).	Figura	22).	Sendo	assim,	tem	o	professor	que	procurar	envolver	os	alunos	na	aprendizagem,	preparando-os	para	esta	“nova	forma	de	estar,	onde	todos	são	consumidores	e	produtores	da	‘sociedade	globalizada	e	concorrencial’”	(Carvalho,	2007:	36).	(2007).	L.	Estes	são	tipicamente	sites	que	mudam	ou
actualizam	o	seu	conteúdo	regularmente.	Um	professor	de	Ciências	Naturais	pode	usar	o	blogue	como	meio	de	debate	em	que	os	alunos,	perante	uma	questão-problema,	desenvolvem	a	sua	capacidade	crítica;	um	professor	de	Físico-químicas	pode,	no	blogue,	publicar	animações	online	de	experiências	laboratoriais;	um	professor	de	Matemática	pode
exemplificar	os	exercícios,	lançar	questões	para	serem	respondidas	pelos	alunos.	Universidade	do	Minho,	Guimarães.	Kaplún,	M.,	(1997).	Desta	maneira,	o	utilizador	pode	permanecer	informado	das	diversas	actualizações	em	diversos	sites	sem	precisar	visitá-los	um	a	um.	.	Dandelife	na	educação	Para	utilizar	o	Dandelife	nas	aulas,	o	professor	tem
que,	previamente,	proceder	ao	registo,	isto	é,	ao	sign-up	(gratuito).	First,	Best,	Or	Different:	What	Every	Entrepreneur	Needs	to	Know	About	Niche	Marketing.	Semelhante	à	do	Microsoft	Word	(cf.	Para	isso,	depois	de	conectado	um	microfone	na	respectiva	entrada	do	computador	ou	utilizando	o	microfone	incorporado	(no	caso	dos	computadores	que
possuem	esta	funcionalidade),	passamos	a	gravar	o	texto	que	nos	interessa	para	o	podcast,	pressionando	o	botão	vermelho	redondo	(Gravar)	apresentado	na	Figura	6.	YouTube/	TeacherTube	sim,	mas	como	usar?	Em	“subscriptions”	são	visíveis	as	tags	definidas	pelo	utilizador	que	o	permitirão	manter-se	informado	sobre	todos	os	novos	bookmarks
salvos	com	tags	que	lhe	interessam.	Begin	by	searching	within	your	area	for	the	manual	you	need,	and	then,	if	you	don’t	find	one,	expand	your	search	to	nearby	locations.	155-158).	Moreira,	J.	Figura	5)	para	recebermos,	por	e-mail,	os	dados	que	confirmam	a	criação	da	conta.	Resumo	Neste	capítulo	faz-se	uma	breve	apresentação	do	conceito	de
podcast	e	dá-se	uma	noção	sobre	o	que	são	“Feeds	/	RSS”	e	agregadores	de	podcast.	2	1)	Ser	divertido;	2)	Potenciar	o	que	sabemos;	3)	Viver	uma	experiência	única;	4)	Amigos	e	familiares	deixam	de	nos	ver	com	aquele	olhar	piedoso	de	Pai	Natal.	A	sua	estrutura	lógica	é	muito	semelhante	à	de	um	Blogue,	mas	com	a	funcionalidade	acrescida	de
qualquer	visitante	poder	clicar	para	modificar,	agregar	ou	suprimir	o	conteúdo	da	página,	ainda	que	este	tenha	sido	criado	por	outros	autores	(Coutinho	&	Júnior,	2007).	Um	utilizador	pode	construir	uma	comunidade	à	volta	de	um	interesse	comum,	partilhar	as	suas	histórias	e	passatempos,	criar	uma	galeria	de	fotos	para	os	amigos	e	família,
armazenar	documentos	e	ficheiros	para	estarem	acessíveis	a	todos,	gerir	um	projecto	em	equipa,	etc	(Moura,	2006).	49	48.	Isto	é,	os	alunos	devem	ser	envolvidos	na	construção	dos	seus	saberes.	moura_e_ana_amelia_carvalho_prisma.php	Moura,	A.,	&	Carvalho,	A.	8	7.	No	menu	Arquivo,	tal	como	é	apresentado	na	Figura	12,	seleccionamos	Exportar	e
na	caixa	de	diálogo	“Exportar	arquivo”,	seleccionamos	o	modo	“Guardar	como	Arquivo	MP3”.	&	Granado,	A.	Carvalho	o	Goowy,	ambiente	de	trabalho	online,	que	integra	correio	electrónico,	calendário,	arquivo	de	ficheiros,	contactos,	jogos	em	Flash,	bloco	de	notas	que	pode	ser	usado	como	e-caderno	do	aluno,	leitor	de	RSS,	pesquisa	integrada,
visualizador	de	vídeos	do	YouTube,	de	podcasts,	entre	outras	funcionalidades.	O	Goowy	é	um	desktop	online,	cujo	sistema	integra	uma	conta	de	e-mail,	calendário,	bloco	de	notas,	agregador	de	RSS,	gerenciador	de	favoritos.	O	Flickr	organiza	e	classifica	as	fotos	por	meio	de	categorias	(tags),	que	os	próprios	utilizadores	definem.	Resumo	O	blogue
tem,	entre	outras	vantagens,	a	possibilidade	de	publicar	gratuitamente	informação,	centrando-se	no	conteúdo	e	não	na	interface	devido	à	facilidade	de	edição.	Manual	de	Ferramentas	da	Web	2.0	para	Professores	Manual	de	Ferramentas	da	Web	2.0	para	Professores	1	1	2.	Manual	de	Ferramentas	da	Web	2.0	para	Professores	É	possível	anexar	um
documento	a	um	blogue?	Figura	5	–	Registo	no	PBwiki	Figura	6	–	Definição	do	Wiki	(público	ou	privado)	Para	iniciar	uma	página	Wiki	nesta	ferramenta,	assim	que	entrar	com	os	seus	dados	pessoais,	o	utilizador	visualiza	a	página	(cf.	(1994).	57.	Durante	gerações	os	alunos	trabalharam	sobretudo	independentemente.	Manual	de	Ferramentas	da	Web
2.0	para	Professores	Finalizamos	a	gravação	pressionando	o	botão	laranja	quadrado	(Parar)	e,	para	ouvir,	accionamos	o	botão	da	seta	verde	(Executar).	Goowy	no	contexto	educativo	A	simplicidade	e	a	forma	intuitiva	de	trabalhar	no	Goowy	e	saber	as	várias	funções	que	este	sistema	operativo	possui,	funcionam	como	um	desafio	que	os	intervenientes
educativos	não	podem	desprezar.	Podcast	em	Educação:	um	contributo	para	o	estado	da	arte.	Manual	de	Ferramentas	da	Web	2.0	para	Professores	Na	aula,	o	professor	pode	aproveitar	esta	ferramenta,	por	exemplo	para	criar	um	álbum	de	fotografias.	Figura	1	–	Página	de	entrada	do	blogue	do	Encontro	sobre	Web	2.0	Três	vantagens	na	utilização	de
blogues	são	apontadas	por	Orihuela	&	Santos	(2004).	Por	exemplo,	um	professor	de	Inglês	pode	criar	uma	conta	para	a	sua	turma	em	que,	após	a	negociação	com	os	alunos,	se	definem	tags	sobre	um	assunto,	por	exemplo,	cultura	inglesa.	25-39.	Os	recursos	existentes	online	e	as	ferramentas	de	fácil	publicação	da	Web	2.0	constituem	uma
oportunidade	para	que	professores	e	alunos	possam	aprender	colaborativamente,	divulgando	e	compartilhando	as	suas	experiências	e	saberes.	A	Inteligência	Colectiva.	No	entanto,	todo	o	material	disponibilizado	não	pode	ter	copyright	e	não	deve	exceder	os	100MB	(cf.	Apresenta	as	características	do	Wiki	e	o	modo	como	se	cria	um	espaço	Wiki,
dando	como	exemplo	o	PBWiki,	cujas	iniciais	pretendem	reflectir	a	facilidade	1	2	considerações	em	torno	da	Web	2.0	no	ensino,	caracteriza	o	Dandelife,	de	criação,	tal	como	fazer	“a	peanut	butter	sandwich2”.	Pedagogical	Potentialities	of	Podcasts	in	Learning:	reactions	from	K-12	to	university	students	in	Portugal.	aspx?id=1323951&idCanal=61
(Acessível	a	29	de	Março	de	2008).	Wiki	na	Educação	Alguns	professores	começaram	já	a	integrar	as	novas	tecnologias	de	informação	e	comunicação	na	sua	vida	pessoal	e	profissional,	começando	activamente	a	manuseá-Ias	na	preparação	das	aulas	ou	no	seu	acompanhamento	(Moura,	2006;	Coutinho	&	Júnior,	2007).	Apesar	das	condições
tecnológicas	estarem	criadas,	torna-se	premente	saber	dar,	em	prol	de	uma	educação	de	qualidade,	utilidade	à	Internet,	ao	equipamento	informático	nas	salas	de	aula	e	aos	portáteis.	Indiscutivelmente	o	vídeo	activa	todos	os	sentidos	e	perante	esta	premissa	resta	ao	professor	definir	estratégias	de	utilização	do	vídeo	em	contexto	de	sala	de	aula.	É,
pois,	imperioso	preparar	as	gerações	para	esta	nova	forma	de	estar,	onde	todos	são	consumidores	e	produtores	e	onde	as	capacidades	de	pesquisar	e	de	avaliar	a	qualidade	da	informação	são	críticas	(Carvalho,	2006;	Carvalho	et	al.,	2005).	Usar	estas	ferramentas	ou	outras	como	o	Wiki,	dandelife,	podcast	nas	aulas	visa	o	desenvolvimento	de
competências	inerentes	à	disciplina	e	na	preparação	de	cidadãos	conscientes	de	uma	sociedade	plural	e	em	permanente	expansão.	Figura	3)	e	premir	“update”.	2.	Para	isso,	pressionamos	o	botão	“Next	step”	e	“Save	changes”,	de	cada	vez	que	fazemos	alguma	modificação.	IX	Ciclo	de	Palestras	sobre	as	Novas	Tecnologias	na	Educação.	Portal	de
imagens	Flickr	lança	versão	em	português.	Making	the	most	of	the	Web	in	your	Classroom.	181-188.	Desde	então,	o	goowy	tornou-se	numa	comunidade	em	que	os	seus	membros	podem	e	devem	dar	o	feedback	para	que	este	melhore	cada	vez	mais.	Entenda-se	que	isso	pode	originar	um	crescendo	de	informação	repetida	e	desorganizada.	73	72.
Choose	the	manual	for	your	product	from	the	results,	and	follow	the	on-screen	directions	to	download	it.Online	Manuals	Library	for	McCullochTo	search	an	online	manuals	library	for	a	McCulloch	user	manual,	visit	the	website	and	enter	the	model	number	of	your	McCulloch	outdoor	gear	in	the	search	box,	as	shown	on	the	Manuals	Library	website.	É
o	que	se	pretende	com	estes	materiais	que	estiveram	na	base	de	um	workshop	promovido	pelo	CIE	da	Univ.	Na	HomePage	basta	clicar	na	hiperligação	“Get	some	help”	para	acedermos	a	fóruns	e	obter	ajuda	onde,	de	forma	cooperativa,	podemos	tentar	resolver	dúvidas.	Novas	Tecnologias	e	o	Reencantamento	do	Mundo.	Carvalho	Universidade	do
Minho	aac@iep.uminho.pt	Com	o	aparecimento	da	World	Wide	Web	alterou-se	a	forma	como	se	acede	à	informação	e	como	se	passou	a	pesquisar,	preparar	aulas,	planear	uma	viagem	ou	a	comunicar	com	os	outros.	É	conveniente	recordar	que	há	um	dispositivo	de	salvaguarda	que	permite	manter	o	histórico	das	modificações,	permitindo	voltar
sempre	que	necessário	a	uma	versão	anterior.	Segundo	Cruz	&	Carvalho	“Os	progressos	tecnológicos	e	o	contributo	das	ciências	da	educação	colocam	ao	alcance	dos	professores	e	dos	alunos	ferramentas	inovadoras	para	o	processo	de	ensino	e	aprendizagem	que,	correctamente	aplicadas,	podem	colaborar	para	a	criação	de	um	papel	activo	e	eficaz
na	construção	da	sua	aprendizagem”	(2007:	246).	No	del-icio-us,	o	conteúdo	é,	também,	organizado	por	tags	(cf.	Manual	de	Ferramentas	da	Web	2.0	para	Professores	O	Flickr	oferece	também	um	serviço	de	estatística	que	permite	saber	como	chegaram	às	nossas	fotos,	quais	as	palavras	pesquisadas	em	motores	de	pesquisa	que	fizeram	com	que
outros	utilizadores	encontrassem	as	nossas	imagens,	visualizações	de	cada	foto,	etc.	Figura	11	–	Menu	de	possibilidades	de	edição	Figura	12	–	Convites	para	colaboração	71	70.	5.	Caetano	&	Falkembach	consideram	que	“o	professor	deve-se	apropriar	das	mídias	para	poder	alcançar	os	seus	alunos”	uma	vez	que	é	fruto	dessa	interacção	que	se
enriquecem	os	ambientes	de	aprendizagem,	tornando-os	mais	atractivos	e	fazendo	do	aprender	algo	agradável	(2007:	4).	Flickr	goes	international	with	seven	new	languages.	Aí,	além	de	redimensionar,	pode	criar	um	texto	alternativo	e	proceder	ao	alinhamento	da	mesma.	Para	isso,	bastam	três	etapas:	1)	editar	a	página,	2)	modificá-la	e	3)	gravá-Ia.	As
páginas	podem	ser	redigidas	podem	ser	redigidas	colaborativamente	e	modificadas	pelos	elementos	do	grupo	que	utiliza	o	Wiki.	Blogue	-	uma	ferramenta	com	potencialidades	pedagógicas.	Uma	das	características	da	tecnologia	Wiki	é	a	facilidade	com	que	as	páginas	são	criadas	e	alteradas	e	a	possibilidade	de,	colaborativamente,	construir	conteúdo
para	a	Web.	Disponibiliza	um	índice	de	entrada	e	pode	conter	apontadores	para	outros	sites.	A	Web	começou	por	ser	sobretudo	texto	com	hiperligações,	a	que	se	vieram	a	associar	imagens,	som	e	mais	tarde	vídeo.	(2005)	E-learning	na	Universidade	do	Porto	Caso	de	Estudo:	Física	dos	Sistemas	Dinâmicos	2004/2005.	O	objectivo	é	o	aumento	da
qualidade	do	seu	conteúdo,	mas	também	permitir	conhecer	a	nacionalidade	dos	utilizadores	que	visualizam	cada	vídeo	e	em	que	altura	do	dia	o	fazem	(Público.pt,	2008).	Dandelife,	Wiki	e	Goowy	-	Hugo	Martins	Num	Wiki	não	há	uma	autoridade	pré-estabelecida	e	poder-se-ia	dizer	que	sem	isso	não	há	segurança.	Figura	8),	destacamos	apenas	a
possibilidade	que	o	utilizador	tem	de	inserir	plugins	(vídeos	do	YouTube,	fotos	do	Bubbleshare,	etc).	33	32.	De	seguida	aborda	as	funcionalidades	do	Google	Docs	que	integra	documentos	em	processador	de	texto,	folha	de	cálculo	e	apresentações.	Pode,	a	partir	daqui,	fazer	o	upload	de	um	vídeo.	A	ideia	de	partilha	e	de	fácil	acesso	esteve	subjacente	à
sua	criação	e	contribuiu	para	o	seu	sucesso,	tendo	o	seu	crescimento	superado	qualquer	expectativa.	Brasil.	RENOTE	–	Revista	da	Novas	Tecnologias	de	Educação,	Julho.	Chamado	“wiki”	por	consenso,	a	Wikipédia	é	um	Website	colaborativo	que	permite	a	edição	colectiva	de	documentos	usando	um	sistema	que	não	necessita	que	o	conteúdo	tenha	que
ser	revisto	antes	da	sua	publicação	Um	Wiki	é	um	Website	para	o	trabalho	colectivo	de	um	grupo	de	autores.	69	68.	Agora,	as	exigências	pessoais	de	conhecimento,	extravasam	os	muros	da	escola,	da	cidade,	do	país.	&	Santos,	M	L.	Até	então,	a	página	só	permitia	conhecer	o	número	de	vezes	que	o	vídeo	foi	visualizado.	Mencionam	outros	mundos
virtuais	que	se	estão	a	impor	como	VastPark	e	Metaplace,	referindo	o	mundo	virtual	da	Google.	Audacity	Para	isso,	vamos	utilizar	o	software	livre	Audacity	(	.	Gomes,	M.	Cruz,	S.	No	Flickr	os	utilizadores	podem	aderir	a	grupos	cujos	interesses	sejam	comuns.	Figura	1).	Possibilita	armazenar	todo	o	tipo	de	documentos,	podendo	o	utilizador	escolher	se
os	mantém	na	esfera	privada	ou	pública.	Figura	22	–	Página	Inicial	do	del.icio.us	No	site	oficial,	o	del.icio.us	é	definido	“as	a	collection	of	favorites	-	yours	and	everyone	else’s”	(del.icio.us,	s.d.).	Como	os	vídeos	podem	ser	comentados,	permitem	a	reflexão	quer	do	criador	quer	do	aprendente.	O	site	permite	ainda	aos	utilizadores	ligar	a	timeline	às	suas
contas	do	Flickr,	YouTube,	Del.	No	entanto,	se	pretender	postar	um	vídeo	de	outro	servidor	no	seu	blogue,	basta	copiar	o	código	de	incorporação	(“embeddable”)	desse	vídeo	(visível	no	site	onde	está	alojado)	e,	no	separador	Editar	HTML,	colar	esse	mesmo	código.	Separadores	do	del.icio.us	network	e	blogging.	Disponível	em:	(Acessível	a	29	de
Março	de	2008).	São	Paulo:	Overmundo.	No	seu	blogue	pode	integrar	uma	hiperligação	para	um	sítio	na	Web,	disponibilizar	uma	imagem,	inserir	um	vídeo	do	YouTube.	Projectado	para	permitir	armazenar	e	compartilhar	bookmarks	na	Web,	em	vez	de	o	fazer	no	browser,	trata-se	de	uma	ferramenta	para	arquivar	e	catalogar	os	sites	preferidos	do
utilizador	para	que	este	os	possa	aceder	noutro	qualquer	lugar	e	adicionar	favoritos	em	qualquer	lugar,	também.	De	salientar	que	a	ferramenta	permite	converter	um	powerpoint	num	vídeo.	Porto:	Porto	Editora.	9.	Pensamos	que	a	Web	2.0	pode	dar	uma	outra	perspectiva	nessa	qualidade	do	ensino,	tornando	os	alunos	produtores	do	conhecimento.
Italia:	Maggio.	107-115.	Figura	2)	e	no	espaço	(html)	do	Dandelife	colá-lo	(cf.	Manual	de	Ferramentas	da	Web	2.0	para	Professores	a	possíveis	colaboradores.	Para	já,	só	existe	em	inglês,	mas	já	se	podem	encontrar	vídeos	portugueses.	Nela	é	permitido	fazer	uma	busca	por	datas,	pessoas	ou	por	palavras-chave	(tags).	(1986).	Carvalho	Referências
Bibliográficas	Berners-Lee,	T.;	Cailliau,	R.;	Luotonen,	A.;	Nielsen,	H.	(Acessível	a	29	de	Março	de	2008).	245-268.	everything	(2002,	Dec	elearning.	Por	exemplo,	numa	aula	de	História	o	Flickr	pode	ser	utilizado	para	criar	álbuns	sobre	diferentes	estilos	artísticos.	Sísifo	-	Revista	de	Ciências	da	Educação,	n.º3,	pp.	O	termo	wiki	popularizou-se	após	o
surgimento	da	Wikipédia	(editada	em	cerca	de	trinta	línguas	diferentes)	que	cresce	a	cada	dia	que	passa	com	os	contributos	voluntários	de	utilizadores	das	mais	diversas	áreas.	In	L.	Reuters.	Depois,	o	utilizador	2	Tudo	no	del.icio.us	são	os	favoritos	de	alguém	–	outros	já	fizeram	o	trabalho	de	os	procurar!	35	34.	Figura	9	–	Efeito	de	amplificação	de
volume	Assim,	seguimos	os	passos	Editar	>	Seleccionar	>	Seleccionar	tudo	(Ctrl+A)	tal	como	se	apresenta	na	Figura	10,	ficando	com	as	faixas	seleccionadas.	Quito:	Centro	Internacional	de	Estudios	Superiores	de	Comunicación	para	América	Latina	(CIESPAL).	Utilidade	do	Wiki	As	possibilidades	que	um	Wiki	permite	são	inúmeras	e	as	suas
aplicações	podem	percorrer	todas	as	áreas	da	sociedade.	&	Cruz,	S..	Integração	do	Blogue	no	processo	de	ensinoaprendizagem:	percepções	dos	alunos.	Disponível	em:	(Acessível	a	29	de	Março	de	2008).	11	10.	and	EVDB	Search	engine	optimization	Cost	per	click	Web	services	Participation	Wikis	Tagging	(“folksonomy”)	Syndication	Tabela	1.	O	Wiki	é
pois	um	conjunto	de	páginas	sem	estrutura	hierárquica	a	priori	e	ligadas	entre	si;	permite	ao	utilizador	disponibilizar	conteúdos	online	com	grande	facilidade	e	rapidez.	Figura	16	–	Episódios	publicados	51	50.	Por	fim,	aborda	Encontro	sobre	Web	2.0,	em	10	de	Outubro	de	2008,	na	Universidade	do	Minho.	Braga:	Centro	de	Competência	Nónio	Século



XXI,	Universidade	do	Minho,	pp.	(1994)	referem	que	a	Web	“foi	desenvolvida	para	ser	um	repositório	do	conhecimento	humano,	que	permitiria	que	colaboradores	em	locais	distintos	partilhassem	as	suas	ideias	e	todos	os	aspectos	de	um	projecto	comum”	(p.	Figura	11	–	Misturar	faixas	Agora	precisamos	de	gravar	o	novo	ficheiro	no	nosso	computador.
Siemens,	G.	Blogue,	YouTube,	Flickr	e	Delicious:	Software	social	-	Sónia	Cruz	Público.pt	(2008).	Moura,	A.,	&	Carvalho,	A.	(2006).	A	questão	pode	ser	pertinente	pois	a	tecnologia	não	se	pode	usar	por	si	só	na	educação.	De	acordo	com	a	equipa	do	Flickr	(s.d.),	a	ferramenta	é	o	melhor	aplicativo	online	de	gestão	e	partilha	de	fotos	do	mundo	porque
permite:	i)	fazer	o	upload	a	partir	da	área	de	trabalho	do	utilizador,	por	e-mail	ou	por	telefone	(com	câmara);	ii)	os	dados	são	organizados	por	meio	de	tags	que	permite	facilmente	encontrar	o	pretendido	em	Álbuns	(agrupamento	de	fotos	organizadas	por	um	tema	específico)	e	Colecções	(agrupamento	de	álbuns	organizadas	por	um	tema	global);	iii)
permite	a	privacidade	para	compartilhar	as	fotos	podendo	o	utilizador,	para	cada	uma	das	suas	fotos,	definir	o	nível	de	privacidade,	determinando	quem	pode	ver	as	suas	imagem,	a	licença	de	uso,	para	defender	os	direitos	de	autor,	o	tipo	de	conteúdo,	sinalizando	as	suas	fotos	como	fotos,	arte/ilustração	ou	captura	de	tela	e	o	nível	de	segurança,	para
que	outros	membros	vejam	apenas	as	imagens	em	zonas	especificadas;	iv)	compartilhar	num	mapa	mundo	as	fotos	que	foram	tiradas	e	ver	as	fotos	tiradas	por	outros	utilizadores;	v)	permitir	a	produção	de	cartões,	postais,	selos,	calendários,	álbuns	de	fotos,	etc,	e,	vi)	manter	o	contacto	com	familiares	ou	amigos.	É	feita	uma	apresentação	da	versão
mobile	de	algumas	aplicações	existentes	na	Web,	como	Google	Mobile,	YouTube	Mobile,	Zoho	Mobile,	Blinkx,	Bloove,	Winksite,	Blurpulse,	Gipit,	EQO,	Mobilicious	e	Twitter.	Foschini,	A.,	&	Taddei,	R.	Vários	espaços	Wikis	estão	disponíveis	gratuitamente	na	Internet	(Moura,	2006).	Professores	reconhecem	que,	na	cabeça	dos	alunos,	vídeo	ou	Web	na
aula	significa	‘tempo	para	brincar’.	No	desktop,	temos	à	disposição	vários	“minis”	que	são	widgets	flutuantes	(parecido	com	os	módulos	do	Google)	que	nos	permitem	aceder	a	várias	aplicações	como	eBay,	De.icio.us,	Flickr,	Amazon,	entre	outras.	Manual	de	Ferramentas	da	Web	2.0	para	Professores	Resultado	da	Aprendizagem	com	Webquests.
Cadernos	SACAUSEF	–	Sistema	de	Avaliação,	Certificação	e	Apoio	à	Utilização	de	Software	para	a	Educação	e	a	Formação.	Estes	podem	estar	no	âmbito	privado	(acessível	apenas	para	o	utilizador)	ou	estar	no	âmbito	público,	visível	para	todos.	Ferrés,	J.	The	Consultado	art	em	of	blogging.	Actualmente,	o	blogue	evoluiu	e	já	integra	vários	formatos
como	fotoblog	(ou	fotolog),	o	vídeoblog	(vídeolog	ou	vlog)	ou	moblog	(para	tecnologias	móveis	como	o	PDA).	Cruz	&	Carvalho	(2007)	realizaram	um	estudo	a	fim	de	averiguar	o	impacto	da	produção	de	vídeo	no	processo	de	ensino	aprendizagem,	com	alunos	do	9.º	ano	de	escolaridade.	7	6.	Para	dela	tirarmos	o	maior	proveito,	precisamos	de	pensar	e
amadurecer	ideias	quanto	à	utilização	de	ferramentas	como	o	blogue	em	contexto	sala	de	aula.	No	entanto,	existe	um	auto-controlo	por	parte	de	todos	os	utilizadores.	É	uma	aplicação	de	edição	de	vídeo	incluída	no	sistema	operativo	Windows	XP	bastante	,	intuitiva	e	que,	qualquer	docente	rapidamente	apreende	o	seu	funcionamento.	Seguidamente
referem-se	alguns	servidores	de	podcast	disponíveis	na	Web	e	as	suas	potencialidades	na	aplicação	a	práticas	educativas,	tendo	como	ponto	de	referência	o	Podomatic,	passando-se	à	criação	de	um	podcast	e	de	um	episódio.	Estamos	em	crer	que	a	integração	das	tecnologias	na	educação	se	torna	essencial	e	urgente	para	o	desenvolvimento	integral	da
formação	de	alunos	que	se	exige	hoje,	preparados	para	o	mercado	de	trabalho,	em	constante	mudança	e	transformação,	pelo	que	devem	mostrar	competências	que	não	se	limitam	a	áreas	nas	quais	se	especializaram,	mas	desenvolver	um	espírito	aberto,	flexível	e	capaz	de	se	adaptar	para	evoluir.	Cardoso	&	A,	Silva	(orgs),	Actas	do	VII	Colóquio	sobre
Questões	Curriculares	(III	Colóquio	LusoBrasileiro)	-	Globalização	e	(des)igualdades:	os	desafios	curriculares.	Outrora,	muitas	pessoas	escreviam	diários	para	documentar	a	sua	própria	vida	e	guardar	as	memórias.	O	utilizador	pode	ainda	divulgar	a	sua	timeline	pelos	seus	contactos	indicando	o	URL	da	mesma.	Alonso,	L.	As	ideias	apresentadas,	por
exemplo,	num	blogue	são,	como	salienta	Siemens	(2002),	o	ponto	de	partida	para	o	diálogo,	não	o	ponto	de	chegada.	Manual	de	Ferramentas	da	Web	2.0	para	Professores	vão	disponibilizar	informação	online,	fazem-no,	por	vezes,	com	maior	satisfação	e	empenho,	porque	outros	utilizadores	podem	ver	o	que	eles	realizaram	e	opinar	sobre	a	informação
editada.	Simultaneamente,	os	trabalhos	publicados	ficam	disponíveis	para	o	escrutínio	dos	colegas	e	dos	próprios	encarregados	de	educação,	possibilitando	assim	que	os	trabalhos	realizados	pelos	seus	educandos	possam	ser	acompanhados.	Thousand	Oaks,	California:	Corvin	Press.	Podomatic	O	PodOMatic	(	)	é	um	serviço	que	se	insere	no	âmbito	da
Web	2.0,	servindo	essencialmente	para	criar	uma	página	on-line	de	distribuição	de	conteúdos	áudio	(Figura	1).	Texto	de	apoio	ao	workshops	integrado	no	Encontro	sobre	Web	2.0,	inserido	nas	actividades	do	CIEd.	40	39.	O	del.icio.us	na	aula,	para	quê?	No	entanto,	o	utilizador	pode	marcar	favoritos	no	del.icio.us	como	privados,	sendo	visualizados
apenas	por	si.	Como	podemos	visualizar	na	Figura	23,	a	ferramenta	possui	diferentes	separadores.	Depois	de	fazer	o	sign-up	(onde	é	pedido	nome	de	utilizador,	password	palavra	chave,	nome	e	apelido	e	endereço	electrónico),	o	utilizador	entra	na	ferramenta.	icio.us,	Ma.gnolia,	Last.fm,	Netflix,	Upcoming,	Cluztr,	Facebook	ou	outros	sites,	juntando,
assim,	às	suas	narrativas,	vídeos,	fotos,	etc.	Em	“Date	and	Map	Options”	definir	a	data	da	produção	do	vídeo	e,	ainda,	escolher	no	mapa	o	país	onde	este	foi	produzido	ou	onde	se	passou	a	cena	do	vídeo.	Da	Web	1.0	à	Web	2.0	(O’	Reilly,	2005)	A	Web	passa	a	ser	encarada	como	uma	plataforma,	na	qual	tudo	está	facilmente	acessível	e	em	que	publicar
online	deixa	de	exigir	a	criação	de	páginas	Web	e	de	saber	alojá-las	num	servidor.	Apresentamos	também	ferramentas	que	ajudam	a	representar	o	conhecimento	através	da	construção	de	mapas	conceptuais	ou	a	montar	vídeos	seus	ou	dos	seus	alunos,	que	podem	ser	disponibilizados	no	YouTube.	Assim,	o	PodoMatic	apresenta-se	como	uma	espécie	de
Blogue	ou	Audioblogue,	um	espaço	onde	o	utilizador	reúne	todos	os	seus	podcasts,	podendo	associarlhes	imagem	e	texto.	Manual	de	Ferramentas	da	Web	2.0	para	Professores	Assim,	depois	de	criada	uma	conta,	o	utilizador	poderá	conFigurar	o	seu	espaço,	colocando	uma	foto	identificadora,	personalizando	o	layout	usando	os	templates
disponibilizados	ou	as	suas	próprias	imagens	(Figura	3).	Em	suma,	se	o	YouTube	tem	como	lema	“Broadcast	yourself”,	o	Dandelife	adopta	o	slogan	“Your	Lifecast”	(UOL,	2007).	Vários	professores	já	se	aventuraram	na	criação	de	blogues	e	alguns	já	os	mantêm	há	alguns	anos.	Blogomania!.	Assim	que	se	pede	a	colaboração	temos	acesso	às
conFigurações	deste	utilizador	no	sentido	de	definir	o	nível	de	colaboração	dos	convidados	que	pode	alternar	entre	o	simples	leitor	a	colaborador	na	escrita	de	páginas	(cf.	Wiki	Wiki	é	um	software	colaborativo	que	permite	a	edição	colaborativa	de	documentos.	De	seguida,	é	pedido	que	se	leia	e	se	concorde	com	as	condições	do	serviço,	ao	mesmo
tempo	que	o	utilizador	pode	optar	por	manter	o	seu	Wiki	público	ou	privado	(cf.	Foi	criado	por	quatro	amigos	que	trabalhavam	juntos	na	produção	de	software	comunicacional	para	a	Internet,	há	mais	de	10	anos.	Relativamente	à	inserção	de	imagens,	este	serviço	fá-lo	no	tamanho	original,	podendo	o	utilizador	redimensionar	como	pretender	(cf.
Lisboa:	Instituto	Piaget.	Segundo	Cruz	&	Carvalho	(2006a),	apesar	da	18	17.	47	46.	Para	eles	qualquer	ideia,	para	se	tornar	um	projecto	ambicioso	e	bem	sucedido	teria	de	possuir	4	pressupostos:	1)	FUN;	2)	Leverage	what	we	know;	3)	Create	a	unique	experience;	4)	Friends	and	family	got	it	without	giving	us	the	“deer	in	headlights”	look2.	A	Web	2.0
e	as	Tecnologias	Móveis,	de	Adelina	Moura,	evidencia	as	vantagens	da	Web	2.0	no	acesso	à	informação,	à	publicação	e	à	partilha	online,	mostrando	o	seu	acesso	através	das	tecnologias	móveis	e	as	suas	implicações	na	aprendizagem.	Ferramentas	Google:	Page	Creator,	Docs	e	Calendar,	de	Célio	Gonçalo	Marques,	incide	sobre	as	ferramentas	do
Google.	What	can	I	use	del.icio.us	for?.	Manual	de	Ferramentas	da	Web	2.0	para	Professores	Introdução	Novos	espaços	de	construção	do	conhecimento	emergiram	com	as	novas	tecnologias	da	informação	e	comunicação	(TIC).	O	utilizador	pode	adicionar	pessoas	à	sua	rede	e	acompanhar	as	últimas	acções	de	outros	utilizadores.	O	podcast	pode,
assim,	ser	utilizado	em	contexto	educativo,	ao	nível	do	professor,	como	forma	de	motivação	para	a	abordagem	de	conteúdos	ou	para	a	leitura;	na	modalidade	de	transmissão	dos	próprios	conteúdos	didácticos;	apresentação	de	narrações	e	leituras	modelares;	ou,	numa	perspectiva	auto-escópica,	como	ferramenta	de	avaliação/correcção	dos	aspectos
articulatórios	e	prosódicos	da	oralidade	no	estudo	das	línguas	(materna	ou	estrangeiras).	55	54.	Manual	de	Ferramentas	da	Web	2.0	para	Professores	Por	outro	lado,	exige-se	uma	prática	educativa	em	que	a	base	do	processo	de	ensino-aprendizagem	seja	a	participação	activa	dos	alunos	(Kaplún,	1997).	Em	“Manage	My	Channel”	o	utilizador	pode
alterar	as	conFigurações	do	seu	próprio	canal	(se	permite	comentários,	quem	pode	comentar,	o	design,	etc)	uma	vez	que	ao	fazer	o	registo,	o	utilizador	recebe	um	endereço:	.	Manjón	&	M.	Então,	como	poderei	utilizar	ferramentas	da	Web	2.0	na	minha	aula?	Blogue	na	aula	sim,	mas	como?	Em	“links	for	you”,	estão	visíveis	os	links	de	outros	para	os
nossos	bookmarks	e	em	“post”,	podem	inserir-se	endereços	considerados	interessantes.	&	Peñalvo,	F.	(2002).	13	12.	Pretende-se	fazer	uma	breve	caracterização	destas	ferramentas	da	Web	2.0	e	apresentarem-se	caminhos	que	ajudem	os	professores	a	aplicá-las	em	contexto	de	sala	de	aula.	Ao	fazer	o	seu	registo,	a	sua	linha	do	tempo	(timeline)
ganhará	um	endereço	próprio	que	pode	compartilhar	com	alunos.	O	Goowy	possui,	também,	um	Instant	Messenger,	o	goowy	IM,	que	integra	o	Yahoo,	MSN	e	o	AOL,	acedendo,	em	simultâneo	a	várias	salas	de	chat.	Aí,	define-se	o	nome	do	wiki	a	criar.	Janeiro	de	Elearnspace:	2008,	em	Os	capítulos	deste	livro	constituem	o	suporte	escrito	dos
workshops	apresentados	no	Encontro	sobre	Web	2.0,	inserido	nas	actividades	do	projecto	“Educação	e	Formação	Online”,	registado	no	CIEd.	Esta	publicação	insere-se	nas	actividades	do	projecto	“Educação	e	Formação	Online”,	registado	no	Centro	de	Investigação	em	Educação	(CIEd),	na	Universidade	do	Minho.	Depois	de	atribuir	um	título,	redigir
uma	pequena	descrição	sobre	o	vídeo	que	vai	fazer	o	upload,	indicar	a	categoria	em	que	se	insere	o	vídeo	(educação,	entretenimento,	música,	animais,	comédia…)	e	definir	as	tags,	o	seu	vídeo	estará	acessível	em	mecanismos	de	pesquisa	que	permitirão	aos	YouTubers	(utilizadores	do	YouTube),	aceder	aos	seus	vídeos.	Nunca	mais	o	professor	corre	o
risco	de	se	esquecer	de	trazer	alguma	coisa	para	a	aula,	porque	a	um	clique	pode	aceder	aos	seus	favoritos	no	Delicious,	aos	seus	textos,	gráficos	ou	apresentações	no	Google	Docs,	às	suas	imagens	no	Flickr	ou	no	Picasa,	aos	seus	vídeos	no	YouTube.	Por	um	lado,	enquanto	professor,	que	conhece	melhor	do	que	ninguém	a	turma	com	que	trabalha,	se
for	capaz	de	desenvolver	o	seu	próprio	material	conseguirá	resultados	muito	mais	concretos,	pois	sabe,	ao	construir	o	seu	material,	as	necessidades	dos	seus	alunos,	contempla	as	diferenças	da	sua	turma	e	sabe,	como	chegar	a	cada	um.	A	Web	2.0	está	a	um	clique,	não	perca	esta	oportunidade	para	si	e	para	aqueles	que	prepara	para	a	vida.	Pretende-
se,	pois,	segundo	Carvalho	(2007)	criar	condições	tecnológicas	para	que	professores	e	alunos	possam	usufruir	da	diversidade	de	informação	online,	da	comunicação,	da	colaboração	e	partilha	com	outros,	a	que	se	acresce	a	facilidade	de	publicação	online.	Blogue,	YouTube,	Flickr	e	Delicious:	Software	Social	Sónia	Cruz	FCT-	Universidade	do	Minho
soniacatarinacruz@gmail.com	14.	mas	para	os	flickeristas	(utilizadores	do	Flickr),	a	grande	vantagem	reside	em	fazer	o	upload	de	imagens.	É	um	desktop,	como	o	do	nosso	computador	de	casa,	com	todas	as	suas	funcionalidades,	mas	acessível	através	da	Internet,	onde	quer	que	estejamos.	A	versatilidade	deste	processo	estende-se	também	ao	âmbito
pedagógico	na	medida	em	que	permite	que	os	episódios	de	podcast	gravados	possam	ser	ouvidos	várias	vezes,	consoante	o	ritmo	de	aprendizagem	do	aluno,	tendo	a	possibilidade	de	serem	descarregados	para	aparelhos	móveis,	como	iPods	e	telemóveis,	e	assim	serem	escutados	em	qualquer	lugar	e	fora	do	normal	tempo	de	aula,	dando	ao	aluno	a
possibilidade	de	gestão	do	seu	próprio	tempo,	podendo	também	ser	ainda	um	elemento	facilitador	junto	dos	alunos	invisuais	quando	usado	no	sentido	de	transpor	para	discurso	verbal	determinadas	situações	próprias	da	linguagem	visual.	Ducamp	(2006)	acrescenta	que	isso	é	um	dos	notáveis	paradoxos	do	Wiki	–	se	pelo	tipo	de	construção	é	fácil	a	um
utilizador	mal	intencionado	apagar	a	integralidade	de	um	texto	de	uma	página	ou	modificar	o	que	outra	pessoa	escreveu,	o	facto	de	se	tratar	de	uma	edição	colaborativa,	faz	com	que	um	site	Wiki	seja	vigiado	por	toda	a	gente	ao	mesmo	tempo,	o	que	faz	com	que	os	abusos	desapareçam	tão	depressa	como	apareceram.	Cruz,	S.;	Júnior,	J.;	Coutinho,	C.
Esse	conceito	integra	também	a	Web	e	os	seus	recursos	e	ferramentas	que	proporcionam	não	só	o	acesso	à	informação	mas	também	a	facilidade	de	publicação	e	de	compartilhar	online.	Para	poder	intervir	na	ferramenta,	além	da	visualização	de	vídeos,	torna-se	necessário	o	registo	no	serviço	YouTube	(www.youtube.com).	Figura	13).	Outra	sugestão
seria	o	professor	fazer	uma	timeline	e	os	alunos	comentarem	as	datas/acontecimentos	ou	acrescentarem	outras	datas	que	consideram	significativamente	importantes,	desde	que	o	justifiquem	(Martins,	2007),	desenvolvendo-se,	assim,	a	reflexão	crítica.	12	11.	Blogue,	YouTube,	Flickr	e	Delicious:	Software	social	-	Sónia	Cruz	Uma	das	potencialidades
mais	apreciadas	reside	na	possibilidade	dos	utilizadores	criarem	álbuns	para	armazenamento	das	suas	fotografias	que	podem	ser	vistos	em	diferentes	locais	do	mundo.	Os	alunos	deveriam	trabalhar	em	pares	um	subtema	do	tema	“As	mutações	na	estrutura	social	e	nos	costumes	no	início	do	século	XX”.	Manual	de	Ferramentas	da	Web	2.0	para
Professores	Introdução	Nos	últimos	10	anos,	os	Ministérios	da	Ciência	e	Tecnologia	e	da	Educação	têm	promovido	várias	iniciativas	que	procuram	fomentar	a	integração	da	Internet	nas	escolas,	nomeadamente,	com	a	introdução	de	equipamento	das	salas	de	informática	e	a	iniciativa	“Escola,	Professores	e	Computadores	Portáteis”.	Carvalho	(2007)
mostra-nos	que	com	a	vinda	do	“Surface	da	Microsoft	vamos	alterar	o	modo	como	interagimos	com	o	conteúdo	digital:	sem	rato	nem	teclado,	o	ecrã	está	integrado	numa	mesa	e	com	as	mãos	interage-se	no	conteúdo,	permitindo	também	que	várias	pessoas	trabalhem	simultaneamente”	(p.	14	13.	A	cada	dia	que	passa,	são	colocados	cerca	de	65	mil
novos	arquivos	de	vídeo	digital	à	disposição	de	quem	quer	visualizá-los.	De	seguida,	é	descrita	a	ferramenta	CmapsTools,	explicando-se	como	se	instala	no	computador,	como	se	cria	um	mapa	de	conceitos	com	texto,	imagem,	som	ou	vídeo	e	como	se	exporta	um	mapa.	A	facilidade	em	publicar	conteúdos	e	em	comentar	os	“posts”	fez	com	que	as	redes
sociais	se	desenvolvessem	online.	Na	mesma	HomePage,	há	uma	hiperligação	para	duas	demonstrações-vídeo	caso	queiramos	observar	como	funciona	a	ferramenta.	Figura	13	–	Nível	de	colaboração	dos	utilizadores	de	uma	conta	O	administrador,	sempre	que	algum	dos	seus	colaboradores	edita	uma	página,	recebe	por	e-mail	essa	indicação.	Porto:
Escola	Superior	de	Educação	do	IPP	pp.241-246.	Figura	13	–	Copiar	arquivo	lame.dll	2.1.3.	Fazer	upload	do	ficheiro	áudio	para	o	PodOMatic	No	PodOMatic,	de	novo,	depois	de	seleccionarmos	pressionamos	o	botão	Import	(Figura	14),	50	,	49.	Depois,	o	resultado	do	trabalho	dos	alunos	pode	ser	publicado	em	serviços	como	o	YouTube	ou	TeacherTube.
Para	a	operacionalização	de	uma	experiência	de	publicação	alternativa	de	podcast,	apresenta-se	o	software	de	gravação	e	edição	de	áudio	Audacity,	bem	como	a	forma	de	operar	com	ele,	nomeadamente	na	inserção	de	fundo	musical	como	suporte	ao	discurso	verbal,	no	sentido	de	tornar	mais	perceptíveis	e,	simultaneamente,	mais	atractivos	os
documentos	áudio	produzidos.	Figura	10),	uma	vez	que	pode	aceder	às	propriedades	da	imagem,	clicando	no	botão	direito	do	rato.	A	evolução	constante	e	gradual	de	novos	formatos	de	distribuição	de	conteúdos	audiovisuais	na	World	Wide	Web	levou	os	criadores	a	reflectir	sobre	a	qualidade	do	conteúdo	disponibilizado.	Figura	3	–	Escolha	de	um
template	A	partir	daqui,	já	é	possível	começar	a	gravar	um	podcast	(episode),	devendo	antes	ser	dado	um	título	e	uma	etiqueta	(tag)	com	palavras-chave	e	realizada	uma	breve	descrição	ou	comentário	(Figura	4).	Podcast	e	utilização	do	software	Audacity	-	Adão	Sousa	e	Fátima	Bessa	Figura	8	–	Importar	ficheiro	áudio	Depois	de	nivelado	o	volume	da
música,	de	modo	a	não	se	sobrepor	à	voz,	através	das	ferramentas	Efeitos	>	Amplificar	e	introduzindo	valores	negativos	para	os	decibéis	pretendidos	Figura	9,	e	de	fazer	os	ajustes	necessários	para	que	ambos	os	ficheiros	tenham	a	mesma	duração,	com	as	ferramentas	Recortar,	Apagar,	Colar,	etc.,	é	necessário	fazer	a	mistura	das	duas	faixas.	Por
esse	motivo,	é	também	indicado	como	disponibilizar	um	vídeo	ou	animação	no	YouTube,	que	pode	ficar	público	ou	privado.	Porto.	Esta	tarefa	pode	demorar	mais	um	pouco	dado	que	o	nome	escolhido	não	pode	coincidir	com	o	de	outro	utilizador.	&	Duarte,	J.	do	Minho,	mostrando	as	vantagens	dessas	três	ferramentas	de	publicação	e	armazenamento
de	informação	e	sugerindo	algumas	orientações	para	a	sua	efectiva	aplicação	em	sala	de	aula.	Podcast.	Manual	de	Ferramentas	da	Web	2.0	para	Professores	Figura	19	–	Passo	3	Figura	20	–	Publicar	episódio	Para	visualizar,	como	o	público	em	geral,	clique	em	My	Podcast	Page.	O	serviço	foi	o	primeiro	a	popularizar	o	conceito	de	“tagging”	(Auchard,
2007),	isto	é,	palavras-chave	que	permitem	outros	utilizadores	encontrar	outros	documentos	de	forma	rápida	e	eficaz.	Barbosa,	E.	1.1.	Criação	de	um	Podcast	Criar	um	podcast	no	PodOMatic	é	uma	tarefa	fácil,	que,	à	semelhança	de	qualquer	ferramenta	da	Web	2.0,	requer	uma	inscrição	como	primeiro	passo	(Figura	2).	Prossegue	com	informação
sobre	como	criar	uma	conta	no	Flickr	para	disponibilizar	imagens	e,	por	fim,	no	Delicious	para	ter	os	seus	favoritos	sempre	acessíveis.	Depois	basta	pedir	para	“carregar	foto”.	Thousand	Oaks:	Corwin	Press.	Mental	representations:	a	dual	coding	approach.	43	42.	If	you	can	find	a	manual	in	your	area,	it	saves	you	the	cost	of	gas	for	a	long	drive,	or	of
having	the	manual	shipped	to	you.	Figura	4),	aparece	uma	janela	para	proceder	ao	envio	(upload)	para	a	mensagem	(post)	do	blogue	(cf.	(s.d).	Depois	disso,	basta	indicar	“fazer	upload”.	O	Goowy	é	como	integrar	o	Gmail,	Google	Calendar,	Google	Talk,	Google	Reader,	Google	Personalizado,	e	ainda	gerir	a	informação	pessoal	de	uma	maneira	coerente.
Polémicas	à	parte,	o	facto	é	que	é	raro	entre	os	nossos	jovens	existir	algum	que	desconheça	esta	ferramenta,	ainda	que	reconheçam	nela	mais	um	meio	de	diversão	do	que	de	aprendizagem.	Para	uma	gravação	de	podcast	mais	exigente,	ainda	que	num	ambiente	amador,	existem	algumas	ferramentas	de	gravação	e	edição	áudio,	como	o	Audacity	ou	o
Pod	Producer,	que	têm	a	vantagem	de	se	inscreverem	na	gama	de	software	livre,	disponíveis	para	download.	Manual	de	Ferramentas	da	Web	2.0	para	Professores	autores	de	livros,	de	personagens	ou	mesmo	de	acontecimentos	que	marcaram	a	História	de	Portugal	e/ou	Mundial.	O	flickr	na	aula,	como?	Os	autores	explicam	como	se	pode	construir	um
mashup.	Manual	de	Ferramentas	da	Web	2.0	para	Professores	Introdução	Em	2004,	surgindo	o	termo	e	o	conceito	de	podcast	pela	mão	do	DJ	Adam	Curry	e	do	jornalista	Dannie	Gregoire,	depressa	os	utilizadores	da	Web	iniciaram	um	processo	de	produção	e	publicação	on-line	de	registos	áudio,	que	ganhou	a	sua	maior	dimensão	na	criação	de	rádios
Web	mas	que	também	tem	vindo	a	ser	utilizado	noutras	áreas,	como	a	educação	e	a	formação	profissional.	As	publicações	do	professor	e	dos	alunos	deixam	de	estar	limitadas	à	turma	e	ficam	disponíveis	para	toda	a	rede.	org/Wiki/YouTube	(consultado	em	30.05.2007).	Actualmente,	com	a	Web	é	fácil	produzir	trabalho	colaborativamente,	uma	vez	que
a	maior	parte	das	ferramentas	da	Web	2.0	permite	mais	do	que	um	autor	o	que	favorece	a	criação	colaborativa.	Tem	uma	interface	parecida	com	o	sistema	operativo	Macintosh	e	diferencia-se	de	outros	desktops	online	por	causa	dos	seus	recursos	gráficos	e	de	multimédia,	além	de	se	poder	personalizar	a	interface	onde	é	possível	escolher	os	minis
(Flickr,	YouTube,	…),	bem	como	definir	a	ordem	e	a	aparência	dos	mesmos.	Um	professor	de	Educação	Visual	e	Tecnológica	pode	publicar	o	resultado	dos	trabalhos	dos	seus	alunos	e	até,	promover	um	concurso,	entre	outras	possibilidades.	3.	Basta	torná-los	autores	ou	coautores	no	processo	de	criação	do	vídeo	para	se	conseguir	um	envolvimento
activo	por	parte	do	aluno	na	sua	aprendizagem.	Este	software,	de	fácil	aprendizagem,	permite	ao	professor	e	aos	alunos	fazerem	montagens	de	qualidade	que	podem	vir	a	partilhar,	por	exemplo,	no	YouTube.	Podcast	e	utilização	do	software	Audacity,	de	Adão	Sousa	e	Fátima	Bessa,	apresenta	uma	introdução	aos	podcasts,	mostrando	como	criar	e
gravar	um	podcast	no	Podomatic.	Entendido	como	uma	biografia	social	em	que	a	ênfase	está	na	história	colectiva,	o	uso	compartilhado	de	narrativas	é	semelhante	a	sites,	como	fray.com	e	folklore.org,	com	excepção	de	que	qualquer	um	poder	participar	e	fazer	entradas	descrevendo	as	experiências.	Utilidade	do	Dandelife	Podemos	usar	o	Dandelife
para	criar	biografias	de	poetas,	políticos,	reis	ou	mesmo	uma	autobiografia	e,	em	seguida,	partilhar	com	o	resto	do	mundo.	Chasqui	-Revista	Latinoamericana	de	Comunicación.	De	acordo	com	Moran	(1995a:13)	“é	importante	educar	para	a	autonomia,	para	que	cada	um	encontre	o	seu	próprio	ritmo	de	aprendizagem	e,	ao	mesmo	tempo,	é	importante
educar	para	a	cooperação,	para	aprender	em	grupo,	para	intercambiar	ideias,	participar	de	projectos,	realizar	pesquisas	em	conjunto”.	O	Dandelife	é	um	recurso	gratuito	que	pode	ser	útil	na	escola	para	os	alunos	desenvolvendo	a	competência	da	temporalidade.	As	regras	no	Dandelife	Como	site	onde	se	pode	publicar	informação,	a	partir	do	momento
que	usamos	a	ferramenta	Dandelife.com,	o	utilizador	compromete-se	com	determinadas	condições,	nomeadamente:	ter	idade	superior	a	13	anos;	ser	responsável	por	todas	as	actividades	que	ocorrem	sob	o	pseudónimo;	ser	responsável	por	manter	a	sua	password	segura;	não	abusar,	assediar,	ameaçar,	personificar	ou	intimidar	outros	utilizadores	do
Dandelife	e	não	usar	o	serviço	para	fins	ilegais	ou	não	autorizados.	Apresentam-se	seguidamente	as	vantagens	destes	sistemas	de	publicação	e	armazenamento	de	informação,	fornecendo-se	orientações	para	a	sua	efectiva	aplicação	em	sala	de	aula.	Sabemos	que	“a	rapidez	das	inovações	tecnológicas	nem	sempre	corresponde	à	capacitação	dos
professores	para	a	sua	utilização,	o	que	muitas	vezes	resulta	na	utilização	inadequada	ou	na	falta	de	uso	dos	recursos	tecnológicos	disponíveis”	(Cruz	&	Carvalho,	2007:	241).	XXI,	não	se	cinge	a	saber	ler	e	escrever,	como	ocorrera	no	passado.	Carvalho	Nunca	é	demais	reforçar	de	que	ser	letrado,	no	séc.	Oatman,	E.	Brasil,	vol.	O	Hi5,	o	MySpace,	o
Linkedin,	o	Facebook,	o	Ning,	entre	outros,	facilitam	e,	de	certo	modo,	estimulam	o	processo	de	interacção	social	e	de	aprendizagem.	Leitor	de	RSS	Outra	vantagem	do	Goowy	é	o	leitor	de	RSS	que	permite	saber	as	últimas	novidades	de	sites	que	foram	actualizados.	A.;	Moura,	A.;	Pereira,	L.	Permite	assim	aos	utilizadores	carregar,	assistir	e
compartilhar	podendo,	esse	material,	ser	disponibilizado	em	blogues	e	sites	pessoais.	Manual	de	Ferramentas	da	Web	2.0	para	Professores	Nos	nove	capítulos	desta	publicação,	que	constituem	o	suporte	escrito	dos	nove	workshops	que	integram	o	Encontro	sobre	Web	2.01,	várias	ferramentas	são	apresentadas,	tendo	como	objectivo	facilitar	aos
professores	e	educadores	a	sua	inserção	em	contexto	educativo.	Figuras	5	e	6).	Figura	9).	Existe	também	um	espaço	“settings”	em	que	as	alterações	relativas	à	conta	podem	ser	modificadas,	definir	bookmarks,	tags,	questões	de	privacidade	do	Figura	23.	Acesso	ao	seu	Podcast	no	Podomatic	Se	pretendemos	alterar	ou	simplesmente	anular
determinado	episódio	que	já	publicámos,	devemos	aceder	ao	Podomatic,	fazendo	Log	In	na	página	inicial	com	os	dados	que	anteriormente	registámos.	Dandelife,	Wiki	e	Goowy	-	Hugo	Martins	Para	convidar	outras	pessoas	para	a	colaboração	no	PBwiki,	basta	indicar	o	e-mail	do	contacto	do	futuro	colaborador	e	pedir	para	adicionar	“Add”	(cf.
Disponível	em:	index.php?accionMenu=hemeroteca.VisualizaArticuloIU.visualiza&articulo_id	=7751&PHPSESSID=085f3dd10215ef632a02a7887514e6db	(Acessível	em	Setembro	de	2005).	Figura	6).	Jackson,	J.	Além	disso,	o	utilizador	pode	partilhar	os	seus	bookmarks	e	visualizar	os	favoritos	(públicos)	de	outros	membros	da	comunidade.	Mapas
Conceptuais	Online,	de	Graça	Cardoso	Magalhães	e	Filomena	del	Rio,	apresenta	o	conceito	de	mapa	conceptual	e	procede	ao	seu	enquadramento	teórico.	Por	fim,	“escolhe-se	o	modelo”	(também	possível	de	alterar	em	qualquer	altura).	Ou,	por	outro	lado,	como	referem	Cruz	&	Carvalho,	o	uso	do	vídeo	está	«associado	à	transmissão	de	informações,
onde	um	conjunto	de	informações	técnicas	são	“ilustradas”	com	imagens	e	sons	não	passando	de	um	instrumento	de	tradução	dos	discursos	de	especialistas	para	a	transmissão	de	informações	a	um	público	jovem»	(2007:	241).	Assim,	é	possível	corrigir	erros,	complementar	ideias	e	inserir	novas	informações	–	o	conteúdo	de	um	artigo	actualiza-se
graças	à	colectividade.	Podcasting	é,	pois,	a	publicação	de	conteúdos	áudio	na	internet,	que,	através	da	subscrição	de	“Feeds	/	RSS”,	ficam	disponíveis	para	serem	descarregados	para	agregadores,	como	o	iTunes,	ou	para	outros	dispositivos	móveis	como	telemóveis,	iPods,	etc.,	possibilitando	a	sua	audição	em	qualquer	lugar	e	em	qualquer	momento.
19	18.	A	partir	daí	foram-se	inserindo	outras	aplicações	permitindo	ao	utilizador	personalizar	da	melhor	forma	possível	e	ao	seu	gosto.	comunica.org/chasqui/kaplun.htm.	Manual	de	Ferramentas	da	Web	2.0	para	Professores	Se	o	utilizador	pretender	inserir	um	vídeo	do	YouTube,	por	exemplo,	basta	ir	ao	referido	serviço	e	copiar	o	código	incorporado
(cf.	Figura	4	–	Exemplo	de	uma	timeline	Depois	de	inserirmos	todas	as	datas,	se	quisermos	ver	o	trabalho	feito	basta	clicar	em	“My	life”	e	seleccionar	o	acontecimento	desejado	(cf.	Esta	eleição	gerou	alguma	polémica	pois	muitos	defendem	que	a	disponibilização	de	vídeo	online	já	é	feita	há	mais	de	quinze	anos	atrás,	não	reconhecendo,	pois,	o
YouTube	como	invenção	ou	inovação.	You	can	also	check	with	your	local	library	to	see	if	they	have	McCulloch	repair	manuals.Online	Auctions	to	Find	McCulloch	ManualsOnline	auctions	such	as	eBay	have	a	mix	of	items,	and	may	have	a	McCulloch	manual	or	two	that	fit	your	product.	Para	além	disso,	os	alunos	desenvolverão	um	conjunto	de
competências	transversais.	Postar	e	comentar	passaram	a	ser	duas	realidades	complementares,	que	muito	têm	contribuído	para	desenvolver	o	espírito	crítico	e	para	aumentar	o	nível	de	interacção	social	online.	Está	previsto,	ainda,	que	o	utilizador	opte	pela	privacidade	das	suas	imagens,	definindo	se	são	particulares	ou	visíveis	a	público.	Depois,
basta	arrastá-los	para	a	área	de	edição	(cf.	Desta	maneira,	passam	a	produtores	na	Web	(Eça,	1998),	contribuindo	para	a	massa	oceânica	a	que	se	refere	Lévy	(2001).	23.	64	-	87.	8.	É,	por	isso,	um	site	de	social	bookmarking.	Depois	de	fazer	o	sign-in	(onde	é	pedido	o	nome	de	utilizador	e	a	palavrachave),	entramos	na	página	onde	podemos	aceder,
entre	outras	coisas,	ao	My	life	(o	que	já	fizemos	na	timeline),	My	Streams	(notas	rápidas	que	podemos	inserir	diariamente),	My	World	(onde	nos	mostra	o	que	os	nossos	amigos,	familiares	e	fãs	do	Dandelife	colocam),	Wander	(“vaguear”	no	sentido	literal	da	palavra,	onde	podemos	ter	acesso	ao	que	foi	inserido	no	próprio	dia	e	nos	anteriores),	Create
(criar	acontecimentos/datas)	e	Invite	(convidar	amigos	para	colaborarem	numa	timeline).	Figura	7	22	–	Inserir	uma	hiperligação	(imagem)	21.	Flickr	O	Flickr	surge	em	2004	tendo	sido	desenvolvido	por	Caterina	Fake	e	Stewart	Butterfield	para	a	empresa	Ludicorp.	B.	Dandelife,	Wiki	e	Goowy	-	Hugo	Martins	Figura	7	–	O	primeiro	passo	para	a	criação
do	Wiki	Ao	editar	a	página,	o	utilizador	tem	acesso	à	barra	de	ferramentas	que	lhe	permite	actuar	sobre	a	página	criada.	Click	on	the	link	to	go	to	the	manual	download	page,	and	either	select	the	page	you	want	to	open	or	download	the	entire	manual	as	a	PDF	file.McCulloch	DealerIf	you	want	a	McCulloch	repair	manual,	that’s	a	bit	different	than	an
owner’s	manual.	Em	2005	a	Yahoo	compra	essa	empresa	e,	em	pouco	tempo,	o	conteúdo	do	site	foi	migrado	dos	servidores	do	Canadá	para	os	Estados	Unidos.	Clark,	R.,	&	Craig,	T.	PopFly	–	como	editor	de	mashups,	de	Pedro	Ferreira	e	Ricardo	Pinto,	apresenta	o	serviço	Popfly,	gratuito,	online	para	desenvolver	mashups,	gadgets,	páginas	Web	e
aplicações.	Disponível	em:	(Acessível	a	29	de	Março	de	2008).	Quando	um	utilizador	guarda	novos	bookmarks,	pode	compartilhá-los	com	outras	pessoas	da	sua	rede	simplesmente	clicando	sobre	um	nome	de	utilizador.	Disponível	em:	.	(s.d.).	Porque	não	experimentar?	Um	professor	de	Inglês,	Francês	ou	de	outra	língua	pode	usar	o	blogue	como	meio
de	conseguir	que	os	seus	alunos	respondam	a	desafios,	expressando-se	nessa	língua	estrangeira.	To	search	the	user	manuals	page	of	the	website,	enter	your	product’s	model	number	in	the	search	bar	and	click	enter	or	the	search	icon	to	run	the	search.	Manual	de	Ferramentas	da	Web	2.0	para	Professores	são	criadas	e	alteradas	–	geralmente	não
existe	qualquer	revisão	antes	das	modificações	serem	aceites	e	a	maioria	dos	Wikis	é	aberto	a	todo	o	público	ou,	pelo	menos,	a	todas	as	pessoas	que	têm	acesso	ao	servidor	Wiki.	Além	disso,	a	possibilidade	de	deixar	comentários	nas	fotos	é,	para	muitos,	recompensador.	Os	alunos	tiveram	a	possibilidade	de	pesquisar	online,	cruzar	informações,
seleccionar	imagens	e	músicas	para	a	construção	do	vídeo	que	resultou	numa	produção	de	pares	única.	Blogue,	YouTube,	Flickr	e	Delicious:	Software	social	-	Sónia	Cruz	ao	partilhar	os	seus	bookmarks	publicamente,	permite	que	outros	os	visualizem	e	os	marquem	como	seus	favoritos.	20	19.	E-mail	e	suas	vantagens	O	Goowy	também	funciona	como
caixa	de	correio	electrónico.	O	Blogue	e	o	Podcast	como	38	37.	Figura	12).	Figura	7)	a	partir	da	qual	pode	realizar	todas	as	acções,	nomeadamente,	escolher	entre	os	separadores	“view”	e	“edit”	consoante	pretenda	“ver”	o	que	realizou	ou	“editar”	a	página	para	acrescentar	ou	retirar	informação.	net/)	que,	como	editor	de	áudio,	possui	recursos
bastante	apreciáveis,	tais	como	Copiar,	Recortar,	Colar,	Misturar;	adicionar	efeitos	de	amplificação,	fade	in	e	out,	reverberação,	eco,	e	faz	tratamento	do	som	ao	nível	da	equalização	(Figura	5).	O	Del.icio.us	é	um	serviço	que	permite	organizar	uma	colecção	de	sites	favoritos	online,	em	que	os	links,	organizados	por	tags	(palavras-chave),	permitem	a
criação	de	um	grupo	de	favoritos.	Figura	2).	Nos	Estados	Unidos	a	expressão	“peanut	butter	sandwich”	(sandwich	de	manteiga	de	amendoim)	é	usada	idiomaticamente	para	indicar	que	algo	é	fácil	de	realizar.	schoollibraryjournal.com/article/CA632382.html	(Acessível	em	Dezembro	de	2005).	A	violação	das	condições	resulta	no	encerramento	da	conta.
Figura	12	–	Página	Inicial	do	YouTube	Em	Novembro	de	2006,	o	YouTube	foi	comprado	pelo	Google	(YouTube,	s.d).	imagem	21).	A	nossa	ideia	foi	facilitar	o	acesso	a	várias	ferramentas	com	potencialidades	diversas	como	texto,	imagem,	vídeo,	som,	construção	de	sítios	na	Web,	criação	de	um	mashup,	exploração	de	ambientes	virtuais	como	o	Second
Life	e	o	acesso	à	Web	através	das	tecnologias	móveis.	Explica-se	como	criar	uma	conta	no	YouTube,	abordando	também	o	TeacherTube.	Blogue,	YouTube,	Flickr	e	Delicious,	de	Sónia	Cruz,	aborda	o	aparecimento	do	blogue	e	a	sua	pertinência	em	contexto	educativo,	mostrando	como	se	cria	um	blogue,	se	disponibiliza	uma	hiperligação,	se	insere	uma
imagem	e	um	vídeo	do	YouTube,	utilizando	como	exemplo	o	Blogger.	Para	além	disso,	ao	haver	um	conjunto	de	utilizadores	à	volta	de	um	interesse	comum,	estabelece-se	uma	relação	particular	entre	os	participantes:	cria-se	um	sentimento	de	pertença	unificado	pelo	uso	de	um	instrumento	e	o	respeito	por	um	estado	de	espírito	comum,	orientado	para
a	colaboração	e	partilha.	Para	além	disso,	o	PodOMatic	mostra	estatísticas	sobre	o	número	de	assinantes	de	cada	podcast	e	visitantes	da	página	de	apresentação,	oferecendo,	na	versão	gratuita,	um	espaço	de	500	MB	para	os	podcasts,	além	de	um	tráfego	mensal	(de	download	do	áudio)	de	15	GB.	893	-	904.	Figura	13	–	Página	Inicial	do	TeacherTube	O
TeacherTube	pretende	pois	ser	um	site	de	partilha	de	vídeos	onde	educadores	em	geral	postem	os	seus	podem	disponibilizar	os	seus	vídeos	para	que	outros	alunos	os	possam	ver,	desenvolvendo	assim	competências,	apesar	de	oferecer	a	possibilidade	de	manter	os	vídeos	privados.	27	26.	Indicadores	de	Qualidade	de	Sites	Educativos.	Blogue,	YouTube,
Flickr	e	Delicious:	Software	social	-	Sónia	Cruz	na	área	da	expressão	escrita;	pode	publicar	actividades	como	WebQuests1,	entre	outras;	pode	publicar	fotografias	de	uma	visita	de	estudo;	pode	lançar	propostas	de	investigação	(com	orientações	detalhadas);	colocar	avisos,	etc.	Para	ter	acesso	à	ferramenta	Flickr,	em	www.flickr.com,	o	utilizador	é
encaminhado	para	proceder	ao	seu	registo	no	site	Yahoo	(“cadastre-se”).	Em	“your	network”,	o	utilizador	conecta-se	a	outros	utilizadores	do	serviço.	In	Proceedings	of	LYCIT	2008,	ICT	and	Learning	Conference	for	the	Net	Generation.	Dandelife,	Wiki	e	Goowy	-	Hugo	Martins	como	amigo	e	incentiva	o	outro	a	construir	o	seu	friso	cronológico	ou
comentar	sobre	lugares	visitados,	histórias,	etc.	(pp.	21	20.	Cibercultura.	Nele,	podem	ser	‘postadas’	imagens	e	vídeos.	Manual	de	Ferramentas	da	Web	2.0	para	Professores	Figura	10	–	Seleccionar	faixas	De	seguida,	vamos	ao	menu	Faixas,	seleccionamos	Mixar	(Figura	11),	de	modo	a	misturar	todas	as	faixas	que	pretendemos,	obtendo	uma	única
faixa	com	a	voz	e	a	música	devidamente	misturadas.	Ora,	como	envolver,	então,	os	alunos	nos	vídeos?	De	seguida,	basta	indicar	o	vídeo	a	anexar,	isto	é,	para	proceder	ao	upload	deste	para	os	30	29.	Blogue,	YouTube,	Flickr	e	Delicious:	Software	social	-	Sónia	Cruz	TeacherTube	O	TeacherTube	tem	com	o	objectivo	partilhar	vídeos	e	promover	a
comunicação,	mas	dirigido	a	um	público	mais	restrito,	o	público	do	ensino/educação	(cf.	Blogue,	YouTube,	Flickr	e	Delicious:	Software	social	-	Sónia	Cruz	Referências	Bibliográficas	Auchard,	E.	Use	an	internet	directory	search	to	find	your	nearest	McCulloch	dealer	that	offers	service,	and	then	either	call	or	email	the	service	depart	to	inquire	about
purchasing	a	repair	manual.	O	del.icio.us	pode,	em	sala	de	aula,	fomentar	a	colaboração	entre	amigos	e	outros	colegas	ao	recolher	e	organizar	bookmarks	que	são	relevantes	para	todo	o	36	35.	29	28.	Em	particular,	sobre	as	três	indicadas	começando	por	focar	o	Google	Page	Creator,	que	permite	fazer	páginas	Web	sem	ter	o	trabalho	de	as	alojar	num
servidor.	Manual	de	Ferramentas	da	Web	2.0	para	Professores	Figura	3	–	Modo	de	edição	do	blogger	Após	a	escrita	da	mensagem,	o	utilizador	pode	formatar	o	texto	(tamanho,	tipo	de	letra,	cor,	alinhamento),	inserir	hiperligações	para	outro	site,	inserir	imagens	e	vídeos	(cf.	Revista	Tecnologia	Educacional.	Assim,	a	integração	de	várias	ferramentas
da	Web	2.0	na	prática	lectiva,	como	o	Dandelife,	Wiki	e	Goowy,	pretende	fazer	com	que	os	alunos	se	envolvam	no	processo	de	ensino	e	aprendizagem,	procurando,	por	um	lado,	rentabilizar	os	recursos	da	Web	e,	por	outro,	partilhar	o	conhecimento.	Deste	modo,	entramos	no	nosso	espaço	do	Podomatic	(Figura	16),	onde	podemos	visualizar	todos	os
episódios	que	entretanto	já	publicámos.	76).	The	WorldWide	Web.	Assim,	não	se	perde	tempo	a	aceder	aos	vários	sites,	digitando	login’s	e	passwords	várias	vezes,	porque	todos	já	estarão	no	Goowy.	Manual	de	Ferramentas	da	Web	2.0	para	Professores	diversidade	é	o	blogue	temático	aquele	que	tem	vindo	a	impor-se,	uma	vez	que	permite	partilhar
conhecimento	na	Web	de	uma	forma	instantânea.	Em	“your	bookmarks”,	o	utilizador	tem	acesso	ao	conjunto	de	favoritos	que	criou.	Com	esta	ferramenta	é	mais	fácil	(e	bastante	mais	prático)	criar	uma	barra	cronológica	visto	que	se	podem	inserir	datas	de	forma	aleatória	que	a	ferramenta	reposiciona	a	data	na	barra	cronológica,	respeitando	a
sequência	entre	as	datas,	ou	seja,	a	“distância”	entre	um	acontecimento	e	outro	fica	proporcional	ao	tempo	decorrido.	Manual	de	Ferramentas	da	Web	2.0	para	Professores	uma	interface	extremamente	amigável;	o	desktop	com	wallpapers	que	podemos	personalizar;	um	arquivo	virtual	para	usarmos	e	partilharmos	os	arquivos	a	partir	de	qualquer
lugar	com	1GB	de	espaço	grátis;	Instant	Messenger;	conta	de	e-mail	próprio,	com	opção	para	integrar	uma	conta	externa;	filtro	anti-spam;	vários	jogos	em	flash;	sistema	de	agenda	e	calendário;	lista	de	contactos	(com	opção	para	importar	contactos	externos);	leitor	de	RSS;	busca	integrada;	bloco	de	notas	e	To-do	List	(post	it	online);	visualizador	de
vídeos	do	YouTube;	visualizador	de	Podcast;	MP3	Player,	entre	outras.	Revista	Portuguesa	de	Educação,	15	(1),	pp.	Um	professor	de	português	pode,	por	exemplo	criar	um	blogue	de	apoio	à	leitura	de	uma	obra	integral.	Manual	de	Ferramentas	da	Web	2.0	para	Professores	Manual	de	Ferramentas	da	Web	2.0	para	Professores	3	3	3.	Por	isso,	acredita
que	para	conseguir	cumprir	a	missão	de	formar	os	alunos,	o	professor	tem	a	obrigação	de	adaptar	os	seus	métodos	de	ensino	às	novas	tecnologias.	Segundo	Moura	(2006)	é	raro	o	“vandalismo	Wiki”;	ou	quando	existe	é	efémero	e	anedótico.	Disponível	em:	artigos/3aSaulo.pdf	(Acessível	em	20/11/07).	Figura	7),	ou	provenientes	do	desktop,	bastando,
para	isso,	fornecer	a	origem	do	ficheiro.	II	Workshop	E-learning	da	Universidade	do	Porto.	A	história	do	Wiki	O	Wiki	foi	inventado	em	1995	por	Ward	Cunningham	que	teve	a	ideia	de	criar	uma	página	Web	que	generalizasse	a	edição	aberta	e	colaborativa.	Figura	4).	CINTED	-	Universidade	Federal	do	Rio	Grande	do	Sul.	Manual	de	Ferramentas	da
Web	2.0	para	Professores	grupo.	Segundo	a	equipa	criadora	do	Goowy,	este	é	o	sistema	operacional	da	Web	mais	avançado	actualmente,	trazendo	muitos	aplicativos	funcionais.	&	Carvalho,	A.	O	Goowy	entra	na	linha	desse	pensamento.	B.,	&	Coutinho,	C.	Aí	encontramos	dicas	úteis	e	as	perguntas	mais	frequentes.	Para	criar	um	novo	episódio,	clique
em	Post	New	Episode	(cf.	As	suas	fotos	podem	ser	editadas	e	organizadas	(com	recurso	ao	Organizer),	estabelecer	grupos,	explorar	na	ferramenta,	etc.	Por	fim,	indicam-se	as	funcionalidades	do	Calendar	e	a	sua	utilidade.	Carvalho	Web	1.0	Double	Click	Ofoto	Akamai	MP3.com	Britannica	Online	Personal	websites	Evite	Domain	name	speculation	Page
views	Screen	scraping	Publishing	Content	management	systems	Directories	(taxonomy)	Stickiness	Web	2.0	Google	Adsense	Flickr	BitTorrent	Napster	Wikipedia	Blogging	Upcoming	org.	In	A.	Estes	grupos	podem	ser	públicos	ou	privados	e,	cada	utilizador,	se	desejar	pode	criar	um	grupo	de	raíz.	Figura	8	–	Post	do	blogue	“Diário	do	gato	malhado”	de
Teresa	Pombo	(Português)	Figura	9	–	Post	do	blogue	“Have	fun	with	english”	de	Teresa	D’Eça	(Inglês)	Figura	10	–	Post	do	blogue	“Blog@qui	7º	ano”	de	Sónia	Cruz	(História)	Figura	11	–	Post	do	blogue	“ApoioMate”	da	B2,3/S	de	Vila	Flor	(Matemática)	Sendo	assim,	o	professor	pode	criar	um	blogue,	por	exemplo,	para	publicar	pequenos	textos	que	os
alunos	devem	comentar,	desenvolvendo	pois	competências	23	22.	Weblogs,	Diário	de	Bordo.	&	Robinson,	A.	No	entanto,	reconhecendo	que	a	missão	de	orientar	os	percursos	individuais	de	aprendizagem	e	contribuir	para	o	desenvolvimento	de	competências,	cabe	ao	professor	ser	receptivo	e	capacitar-se	para	aprender	e	se	actualizar.	Multimédia:	um
conceito	em	evolução.	Para	além	disso,	quando	os	alunos	sabem	que	68	67.	É	também	contemplada	uma	ajuda.	76-82.	Os	autores	referem	ainda	que	“os	alunos	que	têm	weblogs	podem	mais	facilmente	assimilar	noções	básicas	de	apresentação	pública	de	trabalhos	e	de	ética	académica,	como	a	necessidade	de	absoluto	respeito	pelo	trabalho	dos
outros”	(Barbosa	&	Granado,	2004:	70)	desta	forma	plagiar	tornase	mais	perigoso	uma	vez	que	os	trabalhos	estão	expostos	a	toda	a	comunidade	que	navega	na	Internet.	Assim,	os	professores	podem	pedir	biografias	de	62	61.	1	24	WebQuest	–	trata-se	de	uma	actividade	orientada	para	a	pesquisa	em	que	alguma,	ou	toda	a	informação	com	que	os
alunos	interagem,	provém	de	recursos	da	Web.	O	utilizador	pode	manter-se	actualizado	com	o	que	os	seus	amigos	produzem	e	vice-versa.
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