
Curso de formação “Autonomia e Flexibilidade Curricular” – Guião Padlet - Página 1 de 4 

 

 

GUIÃO PADLET 

 

1.  Como criar um mural Padlet?  

Para criar o seu Diário de Aprendizagem no mural Padlet siga, por favor, os seguintes passos: 
 

2. Aceda ao endereço https://padlet.com/  e clique em “Log in” 

 

3. Não tem conta?  

Clique em “SIGN UP” e crie uma conta com os seus dados. 

Também pode registar-se com a sua conta Google ou Facebook. 

 

Nota: No final da página pode mudar o idioma para Português  

4. Avançar 

 

 

 

Clique para 

avançar  

Use a versão 

gratuita  

https://padlet.com/
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5. Começar um novo mural 

Para criar um novo mural, clique em "MAKE A PADLET”.  

6. Escolher o formato para as publicações do mural 

Tem 5 formatos disponíveis para organizar o conteúdo no seu mural. Escolha o da sua preferência! 

 
 

 

 

 
 

 

Nota: Pode mudar o formato do seu Padlet em qualquer altura.  

7. Começar a publicar no mural Padlet 

Ao clicar duas vezes em qualquer local da tela de um Padlet surge de imediato uma caixa de texto.  

Na caixa de texto, pode escrever um título, texto, adicionar uma imagem, um vídeo, um ficheiro ou tirar uma 

fotografia. 

 

Pode destacar 

um título. 

Para escrever o 

texto pode usar a 

formatação 

disponível. 

Pode adicionar mais conteúdo à 

sua publicação: 

 Colar um link para uma página 

web, fotografia, vídeo, música, 

documento, artigo, ou para 

outro Padlet, entre outros.  

 Enviar um ficheiro ou anexo a 

partir do seu dispositivo. 

 Tirar uma fotografia com a sua 

webcam. 

Wall – “Muro” 

Organiza o 

conteúdo 

dispondo-o em 

forma de tijolo. A 

ordem das 

publicações não é 

importante. 

Canvas – “Tela” 

Organiza o conteúdo 

dispondo-o em 

qualquer lugar da 

tela. Pode 

redimensionar e 

conectar as 

publicações. 

Stream – “Corrido” 

Organiza o conteúdo 

seguindo uma 

determinada ordem, 

de cima para baixo 

ou de baixo para 

cima. 

Grid – “Grelha” 

Organiza o 

conteúdo 

dispondo-o em 

grelha. 

Shelf – “Colunas” 

Organiza o 

conteúdo  

dispondo-o em 

várias colunas. 
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8. Modificar o seu Padlet 

Só os autores de um mural Padlet podem modificá-lo: podem adicionar um título, uma descrição, personalizar a 

imagem de fundo, permitir a escrita de comentários, definir as opções de partilha, entre muitas outras possibilidades.  

  

 

 

 

 

 

Mais opções:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clique na roda 

dentada para 

modificar o seu 

mural. 

Adicione um 

título e uma 

descrição ao seu 

mural. 

Modifique o fundo do seu 

mural escolhendo um 

“papel de parede” entre os 

temas disponíveis ou envie 

uma imagem do seu 

dispositivo. 

Escolha um símbolo 

sugestivo de identificação 

do seu Padlet.  

Permite exibir o nome do autor de cada 

publicação. 

Permite adicionar comentários às 

publicações. 

Nota: Ao desligar, desativa os novos 

comentários mas mantém os anteriores. 

Permite escolher a ordem das novas 

publicações: se aparecem em primeiro 

lugar ou em último relativamente às 

existentes.  

Permite adicionar reações às publicações. 
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9. Partilhar o seu Padlet 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  O trabalho Guião Padlet da Iniciativa LA/FCL está licenciado com uma Licença Creative Commons - 
Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional. 

Estas opções permitem: 

 Gerar o código QR do seu Padlet 

 Obter o link do seu Padlet 

 Incorporar o Padlet numa página web 

 Enviar o link do Padlet por email 

 Publicar o Padlet nas redes sociais 

Mais opções:  

Existem várias opções de privacidade para o 

seu Padlet: pode escolher privado (apenas 

para o autor e convidados por email), 

protegido por senha (acedem após digitarem 

a senha), de link oculto (restrito ao público 

que tem o link) ou público (aparece na 

pesquisa efetuada na Internet). 

Permite escolher diferentes permissões de 

partilha para o público com acesso ao 

Padlet: se podem ler, escrever, moderar ou 

também administrar. 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

