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Atividade Prática 

 

Tema: As 10 melhores ferramentas web gratuitas 

 
A Internet fervilha de sites e de informação, mas atualmente há muito mais a explorar. 

Atualmente, a Internet oferece diverso software gratuito para as mais diversas 

situações: 

processamento de texto, edição de imagem, edição de vídeo, etc. Na grande maioria 

dos casos, estes programas web são gratuitos. Quando muito, requerem algum registo 

por parte do utilizador no site do programa. 

Estes programas podem ser utilizados a partir de qualquer computador com acesso à 

Internet. Os ficheiros criados podem ficar guardados no servidor do programa ou, em 

muitos casos, podem ser descarregados para o seu computador. 

 

Objetivos 
 

Objetivo geral 

• Descrever os dez melhores programas web gratuitos. 

Objetivos específicos 

• Identificar dez ferramentas web gratuitas de qualidade. 

• Caracterizar cada uma das ferramentas identificadas. 

• Descrever o funcionamento de cada uma das ferramentas identificadas. 

• Exemplificar o funcionamento de cada uma das ferramentas identificadas. 
 
 

O que se pretende? 
 

Produto final 

• Página para a Internet. 

Deve elaborar uma página para a Internet, utilizando uma plataforma online de 

criação e edição de sites WIX (https://pt.wix.com) ou Webnode (https://www.webnode.pt) 

que respeite as normas de construção deste tipo de 

trabalho. Faça uma pesquisa detalhada sobre este tópico. A página a construir deve co

ntemplar os seguintes tópicos, para cada uma das ferramentas identificadas: 

https://pt.wix.com/
https://www.webnode.pt/
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–  Ficha da ferramenta (designação, autor, site, categoria). 

– Caracterização das ferramentas (para que servem, a quem se destinam, quai

s as suas 

potencialidades). 

– Descrição do funcionamento de cada uma das ferramentas. 

– Imagens (printscreens) que exemplifiquem a descrição anterior. 

 

Guarda um ficheiro (documento com o endereço do website) com o teu nome e número. 

Data de entrega do trabalho: 27 / 03 / 2020 

 

Envia a resolução desta atividade (documento com o endereço do website): 

https://tartml.s.cld.pt, colocando no final do documento o teu nome, nº e turma. 

 

Realiza a tua autoavaliação, referente ao 2º período, através do seguinte formulário: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLESwMT2B73tu37JNEDfxQCgUzahJ

SVQWHb_1JoxDBn1DTxw/viewform 

 

 

Bom Trabalho! 

 

 

 

https://tartml.s.cld.pt/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLESwMT2B73tu37JNEDfxQCgUzahJSVQWHb_1JoxDBn1DTxw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLESwMT2B73tu37JNEDfxQCgUzahJSVQWHb_1JoxDBn1DTxw/viewform

