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Você já parou para pensar que o Whatsapp é um dos 
meios de comunicação mais difundidos no mundo, é 
gratuito, fácil de usar, e pode ser usado como uma 
excelente ferramenta educacional? Neste e-book da 
SEVEN você encontrará diversas ideias de atividades 

multidisciplinares para o uso desta ferramenta.

WHATSAPP?
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— Viegas, A. (2018). Como Aproveitar o Uso do Celular em Sala de Aula? 

“Somente o quadro, o caderno e a caneta não são mais suficientes 
para manter os alunos interessados em aprender. Nesse cenário, o 

uso pedagógico da tecnologia pode muito contribuir com a motivação 
dos estudantes.  Embora o uso do celular em sala de aula [e fora] 
tenha sido por muito tempo inaceitável, tanto pelo corpo docente 

quanto por lei, hoje o cenário é bem diferente.”



— Viegas, A. (2018). Como Aproveitar o Uso do Celular em Sala de Aula? 

“Além disso, a BNCC prevê o uso da tecnologia na escola, tendo em vista que 
a sociedade está imersa no meio digital. Sendo assim, é evidente a 

importância de se explorar esse recurso em prol da formação do aluno e da 
sua interação com o mundo.”



IMAGENS
Sugestões de atividades que explorem 

recursos visuais como fotografias, ilustrações e 
gráficos.
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Envie uma foto ou ilustração aos alunos e peça que eles a
descrevam por meio de gravação de voz ou texto escrito.

Variações:
● Peça que os alunos descrevam os dados de um gráfico.
● Peça que os alunos comparem duas ou mais imagens

diferentes criticamente.
● Peça que os alunos descrevam mudanças ocorridas em um

período de tempo.

1. O que há por trás da imagem?



Peça que os alunos tirem uma foto que seja relevante ao
conteúdo sendo estudado, e a descrevam por meio de gravação
de voz ou texto escrito.

Variações:
● Peça que os alunos produza uma ilustração em vez de tirar

uma foto.
● Peça que o selecionem e compartilhem uma obra de arte

que represente o conteúdo sendo estudado.

2. O mundo ao meu redor



Peça que os alunos tirem uma série de fotos ou selfies ao longo
do dia que representem sua rotina, e as descrevam de maneira
oral ou escrita, em forma de diário.

Variações:
● Peça que os alunom tirem uma série de fotos sobre um

determinado tema que esteja sendo estudado.
● Peça que os alunos busquem dados estatísticos ao longo de

um período para descrever (ex. flutuação de câmbio).

3. Diário eletrônico



Peça que os alunos enviem uma ideia, descrição ou conceito
para outro aluno, que deverá encontrar ou produzir uma
imagem que represente o tema.

Variações:
● Peça que os alunos traduzam a informação em outro meio

– escrito ou oral.
● Peça que os alunos complementem a contribuição original.

4. Intercâmbio de ideias



Selecione palavras-chave sobre algum conceito a ser estudado,
e peça que os alunos busquem imagens e definições.

Variações:
● Crie um grupo especial no Whatsapp onde os alunos

possam adicionar as contribuições, a fim de que se tenha
um dicionário/glossário colaborativo no final.

5. Dicionário visual



Peça aos alunos que tirem fotos documentando todos os passos
de um processo em que participarem, e que depois descrevam
este processo com fotos e oralmente, ou de forma escrita.

Ideias:
● O processo pode ser uma rotina, a resolução de uma

situação-problema, uma experiência, uma criação artística
etc.

6. Descrição de um processo



LEMBRE-SE!

CRIATIVIDADE

As atividades sugeridas são ideias
multidisciplinares que podem ser usadas em
diversos contextos. Todas podem ser adaptadas.

INTERAÇÃO

As atividades sugeridas podem ser feitas individualmente,
em pares, em pequenos ou grandes grupos. A variedade
de interações é um componente chave para manter o
interesse e motivação dos alunos.



TEXTOS

Sugestões de atividades 
que explorem recursos 

textuais escritos.
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Adicione lacunas em um texto que você deseja trabalhar. Prepare
duas versões diferentes, com lacunas diferentes. Separe os alunos
em pares, e distribua um texto diferente para cada aluno. Os
alunos leem o texto e fazem perguntas ao outro buscando as
informações que faltam em seu texto.

Variações:
● Em vez de lacunas, mude algumas palavras nas duas versões

do texto e peça que os alunos identifiquem as diferenças.

7. Complete o texto



Distribua diferentes parágrafos do mesmo texto para diferentes
alunos. Cada aluno lê o seu parágrafo e explica o que entendeu
via mensagem de áudio no Whatsapp, assim, todos os alunos
terão a ideia geral do texto ao ouvir todas as mensagens.

Ideias:
● Peça que os alunos criem uma pergunta de compreensão

sobre o parágrafo que leram e dividam com o grupo, que
deve tentar responder ao final.

8. Leitura quebra-cabeças



Diga aos alunos qual o tema do texto, e peça para que eles
dividam perguntas que gostariam de saber mais a respeito via
Whatsapp. Após dividirem perguntas prévias, os alunos leem o
texto e tentam buscar as respostas para as perguntas
formuladas.

Variações:
● Selecione apenas algumas perguntas para ser respondidas.
● Forneça palavras-chave do texto para ajudar com a

formulação prévia de perguntas.

9. Envolvimento com o tema



Peça que os alunos traduzam um texto, conceito, definição etc.
usando emojis.

Ideias:
● Em vez de emojis, os alunos podem usar imagens, sons ou

vídeos.

10.Corrida de emojis



Peça que os alunos corrijam frases incorretas. Todos os alunos
podem trabalhar com o mesmo conjunto de frases, ou você
pode distribuir diferentes frases para diferentes alunos.

Ideias:
● Em vez de frases, os alunos podem corrigir conceitos

teóricos, definições, resoluções de problemas matemáticos,
linhas do tempo etc.

11. Correção de frases incorretas



SEMPRE QUE 
USAR O 
WHATSAPP 
PARA FINS 
EDUCATIVOS, 
LEMBRE-SE!
- O objetivo das atividades deve ser claro.
- As regras de uso devem ser estabelecidas no início 

da atividade/criação do grupo.
- O professor deve estar sempre atento ao que os 

alunos compartilham, e intervir se necessário.
- O tratamento deve ser igualitário com todos os 

alunos.
- Prefira um número profissional exclusivo, se possível.



VÍDEOS
Sugestões de atividades que 

explorem vídeos.
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Uma excelente alternativa para dar
instruções aos alunos quando você não
está com eles é gravá-las em forma de
vídeo e enviá-las por Whatsapp.

12. Instruções gravadas em vídeo



Peça que os alunos preparem apresentações,
gravem, e enviem por mensagem de vídeo via
Whatsapp.

Os seus comentários também podem ser
devolvidos por meio de mensagem de vídeo.

13. Apresentações



Peça que os alunos gravem algum percurso em vídeo, e analisem algum
fator relativo ao conteúdo sendo ensinado, por exemplo:

● origem do nome das ruas;
● proporções;
● formas geométricas;
● placas e anúncios;
● etc.

Variações:
● Os alunos podem usar vídeos disponíveis na internet para análise.

13. Viagens guiadas



Peça que os alunos gravem um vídeo dando
instruções ou explicações sobre algum tema
relacionado ao conteúdo, por exemplo:
● como resolver um problema matemático;
● interpretando algum trecho de obra literária;
● descrevendo um processo ou experimento físico-

químico;
● etc.

13. Manual de instruções



“A escola não pode ignorar o 
aplicativo WhatsApp, quando 

este estiver presente na vida do 
estudante acarretando, inúmeras 

possibilidades para seu uso 
pedagógico.”

Moreira e Simões (2017, p. 28)



ÁUDIOS
Sugestões de atividades que explorem 

recursos de áudio
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Envie um arquivo de áudio para os alunos e peça que eles o
transcrevam em forma de mensagem de texto.

Ideias:
● Em vez de apenas transcrever as frases, os alunos podem

fazer modificações, como alterar o tempo verbal,
transformar uma frase afirmativa em negativa, ou
personalizar a frase de acordo com sua realidade.

14. Ditado



Leia um texto em voz alta em peça que os alunos respondam
perguntas de compreensão, também por mensagem de áudio.

Importante:
● Distribua as perguntas para os alunos antes de que eles

ouçam o arquivo de áudio, a fim de que eles se
concentrem nas informações mais relevantes para resposta
das perguntas durante a escuta.

15. Compreensão auditiva



Peça que os alunos repitam frases gravadas em
arquivo de áudio. Forneça a correção por meio
de arquivo de áudio também.

16. Treino de pronúncia



Grave perguntas para que os alunos respondam, ou deixe que
os alunos gravem perguntas para que você resposta.

Variações:
● Esta atividade pode ser usada para que os alunos tirem

suas dúvidas.
● Peça para que os alunos façam perguntas uns aos outros.

17. Entrevista



Assim como na atividade diário eletrônico
(número 3), os alunos podem usar
arquivos de áudio para produzir e
compartilhar os seus registros.

18. Diário gravado



Formule perguntas sobre como os alunos percebem seu
desenvolvimento, e peça para que eles gravem respostas
refletindo sobre sua performance.

Variações:
● Os alunos podem receber seus comentários sobre a

percepção deles também por mensagens de áudio.

19. Autoavaliação



Ofereça aos alunos uma explicação de conteúdo por mensagem
de áudio, e peça que eles enviem um resumo em forma de
mensagem de texto.

Variações:
● Em vez de resumo os alunos podem selecionar palavras-

chave, imagens, diagramas ou qualquer outra forma de
expressar a compreensão do conteúdo.

20. Resumo



VOCÊ JÁ ESTÁ CONVENCIDO DOS 
BENEFÍCIOS DO WHATSAPP?

O Whatsapp proporciona uma 
maior aproximação entre os 
alunos, entre os alunos e o 

professor, e também entre os 
pais e a comunidade escolar.

O Whatsapp é uma forma de 
maximizar e expandir o 

conteúdo aprendido, de forma 
mais próxima da realidade 

alunos e mais personalizada.

O Whatsapp proporciona maior 
possibilidade de 

compartilhamento entre os 
alunos, e entre os alunos e o 

professor.

Aproximação Conteúdo Compartilhamento



- Moreira, M. L. & Simões, A. S. de M. (2017). O uso do Whatsapp como 
ferramenta pedagógica no ensino de química. Disponível em: < 
https://www.researchgate.net/publication/322531548_O_uso_do_what
sapp_como_ferramenta_pedagogica_no_ensino_de_quimica/fulltext/5
a5e9f1ea6fdcc68fa992ed7/O-uso-do-whatsapp-como-ferramenta-
pedagogica-no-ensino-de-quimica.pdf>. 22.02.2020.

- Viegas, A. (2018). Como Aproveitar o Uso do Celular em Sala de Aula?. 
Disponível em: < https://www.somospar.com.br/uso-do-celular-em-
sala-de-aula/>. 22.02.2020.
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