
Edmodo Duolingo iStudiez Pro Khan Academy Kahoot! Google Classroom EdX My Class Schedule Canva TED ClipEscola Pocket Youtube ThingLink Educaplay
Aplicativo de gerenciamento de 

tarefas Quizlet TED Ed Loom Anchor Plickers

Gratuito

Android

IOS

Chat

Webconferência

Fóruns e Comentários

Sim ou Não

Sim ou Não

Portugês

Criados no Aplicativo

Upload Word, PDF, PPT

Upload de Videoaulas

Upload de Podcast

Games

Gamificação

Testes e Avaliações

Conteúdos 

Gestão e Administração 
de Atividades

Curtir, Recomendar e 
Compartilhar

Desenvolver Conteúdos

Aplicativo para criação, 
edição e distribuição de 

podcats

Administração de testes 
rápidos

Crie imagens interativas, 
vídeos e mídia em 360 

graus

Gerar atividades 
baseadas em games e 

estratégias gamificadas

Aplicativo de 
gerenciamento de 

tarefas

Aplicativo para criar card 
e desenvolver atividades 

que ajudem no 
desenvolvimento do 

aluno

Compartilha vídeos 
criados pelo professor, 

com opção de verificação 
para acompanhamento 

do aluno

Aplicativo para criar e 
compartilhar vídeos

Agenda de 
compartilhamento de 

atividades e 
cronogramas entre 

professores e alunos

Site com peças gráficas 
para não designers 

gráficos, com opções 
desde apresentações à 

infográficos

TED é uma plataforma 
de  conferências 

destinadas à 
disseminação de ideias

Plataforma agregadora 
de pais, alunos e escola 
com opção de agenda, 

conteúdos e 
comunicação

Lista de leitura. Salve 
conteúdos online para 

leitura posterior offline

Faça webconferências ao 
vivo, upload de vídeos 

com opção de interação 
entre usuários.

IDIOMA

CONTEÚDOS

FOCO DO APLICATIVO

PERMISSÃO PARA USUÁRIOS 

Aplicativo que funciona 
como rede social de 

conteúdos

Aplicativo para estudo de 
idiomas

Aplicativo para gestão de 
processos de 

aprendizagem, com 
agenda e lembrentes

Conteíudos gratuítos
 Aplicativo de 

aprendizado baseado em 
jogos 

Sala de aula virtual para 
apoio de atividades 

100% Online ou semi-
presenciais

SISTEMAS OPERACIONAIS

COMUNICAÇÃO

FUNCIONAMENTO OFFLINE

CRIAR GRUPOS

Todos os Direitos Reservados para Instituto de Desenho Instrucional®. Ao compartilhar citar a fonte.

QUADRO COMPARATIVO DE APLICATIVOS EDUCACIONAIS

PAGAMENTO

Cursos gratuitos de 
diversas áreas


