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Módulo 3 - Criação e personalização de recursos 

Criação de aulas personalizadas 

 
 
Objectivo: Mostrar como se criam aulas personalizadas, partindo da criação de um exemplo de aula sobre a 
Anne Frank, que junte as disciplinas de Português e de História. 
 
 
MAIS-VALIAS: 

 personalização de aulas 
 útil para trabalhar conteúdos abordados em diferentes anos, para rever matéria, ou em diferentes 

disciplinas, numa lógica de interdisciplinaridade 
 

Na Escola Virtual, pode criar aulas personalizadas. 
 
Esta funcionalidade é especialmente útil quando pretende trabalhar em projetos interdisciplinares ou 
desenvolver conteúdos à sua medida e em função da diversidade de alunos com os quais trabalha.  
 
A funcionalidade de aulas personalizadas permite-lhe juntar recursos de vários anos e disciplinas com 
materiais criados por si ou selecionados noutras fontes, como o YouTube, por exemplo. 
 
Vamos exemplificar como o fazer: 
 
Dentro da disciplina “Ciências Naturais 7.º ano”, clique em “Os meus recursos” e “NOVA AULA”. 

  
Atribua-lhe um nome.  
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Para associar recursos à sua aula, escolha uma das opções: 
 
Pesquisar recurso, recorrendo ao banco de recursos da Escola Virtual ou Carregar recurso, para importar os 
seus próprios recursos.  
 

Comecemos por "Pesquisar recurso" :  
 
1. Indique a palavra ou expressão de pesquisa na caixa e selecione Recursos EV. 

 
Tem disponíveis alguns filtros – tipo de recurso, ano de escolaridade e disciplina – que pode usar para tornar 
a pesquisa mais eficaz.  
 
Após escolher o ou os recursos que pretende utilizar, clique em “adicionar”. Poderá voltar à pesquisa, 
clicando em “Carregar mais” ou ir para a aula. 
 

 
 
Para associar os recursos selecionados à aula, clique em guardar. 
 
Com a aula guardada, pode clicar em CONTINUAR para acrescentar outros recursos, como por exemplo, 
adicionar recursos de outra disciplina ou ano, ou concluir a criação da aula, clicando em MEUS RECURSOS.  
 

 
 
 

Na opção "Carregar recurso" , pode carregar ficheiros da sua autoria que estejam 
disponíveis no seu computador, associar um link para uma página na internet ou partilhar um vídeo do 
Youtube. 
 

Após selecionar o ficheiro, clique em criar.  
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Clique em Guardar, sempre que efetuar alterações à lista de recursos. 
 

Pode ainda ordenar os recursos na aula, clicando em . Depois, basta selecionar o recurso que pretende 
alterar e arrastar para a nova posição. Clique em Guardar. 
 

Caso não pretenda utilizar algum recurso, basta clicar em “remover recursos” . Selecione os recursos a 
eliminar e grave as suas alterações. 

Depois de selecionar os recursos que pretende, pode visualizar a aula clicando em . 
 
 
Pode alterar a sua aula em qualquer altura. Ela aparecerá na área “OS Meus Recursos” da disciplina, 
juntamente com todos os outros que foi inserindo. 
 
A partir deste menu, pode visualizá-la, editá-la, duplicá-la, atribuí-la como tarefa, partilhá-la com os seus 
alunos ou colegas, ou apagá-la. 
 
Crie as suas próprias aulas com a Escola Virtual! 
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