


O presente tutorial tem como objetivo orientar a construção e utilização do

aplicativo de Internet Padlet.

O Padlet permite que os estudantes expressem seus pensamentos sobre um

tema comum. Ele funciona como uma folha de papel online, onde os

estudantes podem colocar qualquer conteúdo (por exemplo, imagens, vídeos,

documentos de texto) referente ao tema proposto, em qualquer lugar da

página, junto com qualquer um, de qualquer dispositivo que tenha internet.



Digite o endereço:

<https://padlet.com/>



Para entrar no Padlet, recomendamos utilizar uma conta de e-mail do Google (@gmail).

Para o primeiro acesso, é necessário registrar-se. Após o registro, 
quando for entrar novamente, é só fazer o login.



Selecione: 
+ FAZER UM PADLET



Escolha e selecione um tipo de Padlet
Você pode clicar em VISUALIZAR para conhecer o tipo de Padlet.



1. Título: Escreva o tema referente à proposta do mural.

2. Descrição: Escreva um texto breve sobre o que será apresentado no mural.

3. Ícone: Escolha um desenho que represente o seu tema.

4. Endereço: renomeie o endereço sem espaço ou caractere especial. Sugestão: escolha o nome do tema proposto.

Personalize o seu Mural!

1.

2.

3.

4.



1. Papel de Parede: Para trocar o papel de parede (fundo do mural) ou adicionar imagem do seu computador.

2. Color Scheme: é o esquema de cores.

3. Font: Opções de escolha do tipo de letra.

4. Atribuição: Ative para aparecer o nome do autor. 

5. Nova posição da postagem: Marque PRIMEIRO. Assim, as novas mensagens, postagens aparecem primeiro.

6. Comentários: Ative para permitir interações no mural.

7. Reações: Escolha a opção Votar para permitir que os estudantes reajam as postagens.

Personalize o seu Mural!
1.

2.

3.

4.
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6.

7.



1. Selecione PRÓXIMO.

2. Selecione START POSTING – começar a postar. 



Selecione “+” para adicionar publicação.

Professor(a), faça a primeira publicação no mural. 

Sugestão: Ofereça um suporte pedagógico para dar início e despertar o interesse pelo tema, que pode ser
um questionamento, texto, artigo, vídeo, imagem, áudio, gráfico, tabela, mapa, charge entre outros.



Vamos publicar?
Após selecionar “+”, irá aparecer a janela abaixo:

✓ Substitua o “título” pelo seu NOME.

✓ Na indicação de “Escreva algo...”, oriente o
estudante sobre o que será apresentado.

➢ Informar o endereço de blog, site ou de algum 
texto.

➢ Buscar uma imagem do celular ou computador.

➢ Gravar seu próprio vídeo.

➢ Buscar imagens, vídeos, dados no Google.

➢ Outras opções (gravação de áudio etc.)

Selecionando as opções abaixo, é possível...



O Padlet está pronto!



Vamos compartilhar o Padlet!

Selecione “COMPARTILHAR”



1. Selecione “CHANGE PRIVACY”.
2. Ative “Segredo” – as informações são disponíveis para pessoas escolhidas.
3. Ative “Pode escrever” – permite aos estudantes ler e escrever nas postagens do mural.

1 2 3

Ao selecionar “compartilhar”, devem-se fazer algumas configurações quanto à privacidade e 
permissões de participações.



Agora, é só escolher a opção de compartilhamento para os estudantes 
adicionarem suas ideias e opiniões no Padlet.

✓ Gera um link que pode ser copiado e colado para ser
compartilhado no WhatsApp, Messenger etc.

✓ Cria um QR Code que pode ser projetado ou impresso,
disponível para que os estudantes possam fazer a
leitura com o próprio celular.

✓ Possibilita adicionar o mural no blog ou site do
professor/escola.

✓ Gera link para encaminhar via endereço de e-mail.

✓ Possibilita compartilhar nas redes sociais Facebook e
Twitter.

✓ E, ainda, compartilhar na ferramenta Google Sala de
aula.



Ao receber o link, o estudante terá acesso ao mural e, para participar, deve seguir a 
mesma orientação de selecionar “+” para adicionar sua publicação .

A participação e interação ocorrem instantaneamente. O Padlet
promove o protagonismo dos estudantes, que se tornam autores das 
discussões, levantando dúvidas, soluções, curiosidades e dialogando 
com os demais colegas da sala sob a orientação do(a) professor(a).


