


O Padlet é uma plataforma online
que permite a criação de um
mural ou quadro virtual dinâmico,
interativo e colaborativo

Para começar a a criar um padlet é
necessário se cadastrar na plataforma.



layouts



Mural - você poderá adicionar os materiais um ao lado do outro, mas não terá a opção de
movimentá‐los no papel de parede;

 
Tela - você terá a possibilidade de movimentar, agrupar ou conectar o conteúdo da maneira, sua
estrutura lembra a de um mapa mental; 

 
Lista - terá a opção de enfileirar os conteúdos de cima para baixo, podendo trocá‐los de posição;

Grade - oferecerá a possibilidade de organizar conteúdos em linhas de caixas.

Coluna - permiti que se alinhem os conteúdos em uma série de colunas.

Conversa ou Backchannel  - permite criar um fórum de comentários, se assemelha a um bate‐
papo.

Mapa - permite a inserção de pontos no mapa e adicionem conteúdo como vídeo, texto, fotos etc. 

Linha do tempo - permite criar uma linha do tempo colaborativa para explicar algum assunto
cronológico.



 Título do mural;
 Descrição do que ele aconterá;
 O tipo de papel de parede da sua escolha;
 Aparência (cor da postagem e estilo da fonte);
 Ícones do mural;
 Publicando (permite o nome do autor de cada
postagem e os comentários de espectadores);
Filtragem de conteúdo.

Personalizando seu
mural:



A Narrativa do cotidiano
“Narrar se configura como um dos métodos mais

importantes para se organizar a história do cotidiano,

melhor expressando-a e possibilitando seu melhor

entendimento”

 

Alves, 2000



Multiletramento:

O conceito de multiletramento destina-se a dois

tipos específicos e importantes de multiplicidade,

a grande diversidade cultural das populações e,

por conseguinte, a variedade semiótica que

caracteriza a construção dos textos utilizados por

esta sociedade para se comunicar e informar.
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