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Guião - Lições TED-Ed 

A plataforma TED-Ed proporciona um conjunto de ferramentas que permite que os 
professores possam criar e partilhar aulas interativas a partir de um vídeo TED-Ed 
Original, de um TED Talk, ou ainda de qualquer vídeo disponível no YouTube. 

De acesso gratuito, as lições TED-Ed inspiram-se no modelo de “sala de aula invertida” 
em que é possível disponibilizar previamente o conteúdo ao aluno, em forma de vídeo 
(por exemplo, uma vídeo-aula disponível no canal TED ou no canal YouTube), e 
adicionar uma sequência de atividades interativas complementares à visualização do 
vídeo: - perguntas de escolha múltipla ou resposta aberta sobre os conteúdos 
abordados; - informação complementar em formato de texto, com links e imagens; - 
tópicos de discussão online para construção colaborativa, por exemplo, para fomentar 
a argumentação dos alunos relativamente a uma ou mais questões lançadas ao grupo; 
- e informação final em jeito de conclusão relativamente ao assunto da lição TED-Ed 
criada. 

 

1. Aceda às lições TED-Ed  http://ed.ted.com/  

2. Clique em “criar uma lição” 

  

3. Pesquise um vídeo para adicionar à sua aula 

As aulas TED-Ed podem ser criadas a partir de vídeos listados na plataforma TED-Ed e 
a partir de vídeos públicos ou não listados do YouTube. 

Não se esqueça de analisar o conteúdo do vídeo antes de o adicionar à sua aula.  

A equipa TED-Ed apenas revê os vídeos que se encontram na plataforma TED-Ed.   

http://ed.ted.com/
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Depois de selecionar o seu vídeo, clique em “Continue”. 

 

4. Complete a sua aula adicionando mais módulos 

Escreva um título para a sua lição TED-Ed. 

Adicione os diferentes módulos disponíveis:  

“Let’s Begin”;  

“Think”;  

“Dig Deeper”;  

“Discuss”;  

“And Finally...” 
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Para as questões de escolha múltipla, pode selecionar na “timeline” do vídeo o momento 
exato em que aparece a resposta à questão colocada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escreva um título 

para a lição 

Escreva uma introdução à temática 

da aula (Máx. 400 carateres) 

Adicione questões de escolha 

múltipla ou de resposta aberta 

Escreva informação mais 

detalhada sobre a temática em 

estudo (Máx. 7500 carateres) 

Adicione um ou mais tópicos de 

discussão 

Adicione uma conclusão (Máx. 

1000 carateres) 

Selecione o intervalo de tempo em que 

surge a resposta à pergunta efetuada 
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5. Ajuste a sua lição às configurações disponíveis 

Ajuste as configurações de visibilidade e partilha da sua lição TED-Ed: 

 

 

 

 

6. Visualize a sua lição TED-Ed em “Preview”  

 

7. Publique a sua lição TED-Ed 

 

Depois de publicar irá receber, na sua caixa de correio, o URL de acesso à sua lição 
TED-Ed.  

A lição publicada não ficará listada na página de pesquisa https://ed.ted.com ou 
indexada pelos motores de busca. Somente o autor da lição TED-Ed tem acesso a este 
link. 

Para que os seus alunos acedam à sua lição partilhe com eles o respetivo link.  

Poderá monitorizar o progresso dos seus alunos e ver as suas respostas. Também pode 
enviar-lhes feedback, mas neste caso os alunos devem estar inscritos no site TED-Ed.   

 O trabalho Guião - Lições TED-Ed de Iniciativa Laboratórios de Aprendizagem está 

licenciado com uma Licença Creative Commons - Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 

Internacional. Baseado no trabalho disponível em http://ed.ted.com/lessons. 

Escolha os módulos que 

pretende incluir na sua lição 

Se quiser permitir que outros 

façam cópias da sua lição 

Não exige que os alunos tenham 

conta. Podem criar um nickname para 

identificarem as suas respostas 

https://ed.ted.com/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://ed.ted.com/lessons
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

