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Tópico: Quais são as vantagens de fazer um Audiobook? 

Título: 

ENG 

Tempo: 1 hora 

Porquê utilizar 
este recurso? 

 
Este artigo é escrito para mostrar a importância do audiolivro. O 
mercado dos audiolivros está a crescer mais rapidamente do que o dos 
livros eletrónicos.  Os alunos podem ver diferentes dados estatísticos e 
comparar diferentes tipos de publicação de livros. 

O que é que 
vai obter com 

a utilização 
deste recurso? 

Os alunos estarão cientes do significado do audiolivro. 

Ligação ao 
recurso: 

https://filmora.wondershare.com/audio-editing-tips/how-to-make-an-
audio-book.html?msclkid=aeed22c5b3ff11eca0beda4f6dbbd6d4#part1  

https://filmora.wondershare.com/audio-editing-tips/how-to-make-an-audio-book.html?msclkid=aeed22c5b3ff11eca0beda4f6dbbd6d4#part1
https://filmora.wondershare.com/audio-editing-tips/how-to-make-an-audio-book.html?msclkid=aeed22c5b3ff11eca0beda4f6dbbd6d4#part1


 

  

Tópico: 6 Melhor Software Criador de Audiolivros Gratuito para Windows 

Título: ENG 

Tempo: 3 horas 

Porquê utilizar este 
recurso? 

Os alunos serão capazes de adotar conhecimentos sobre o Software 
Creator e utilização para a criação de Audiobook. Além disso, de graça 
podem aprender e praticar, criar a sua criatividade e imaginação. Estes 
programas são muito fáceis de compreender e são adequados para todas 
as categorias etárias. 

O que é que vai 
obter com a 
utilização deste 
recurso? 

Os alunos ensinarão sobre diferentes programas informáticos e como 
utilizá-los.  

Ligação ao recurso: https://listoffreeware.com/free-audiobook-creator-software-
windows/?msclkid=447939c2b3fe11ecaa742ef65b1badca  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tópico: Como fazer um Audiobook Listeners: 10 Passos 

Título: ENG 

Tempo: 2 horas 

Porquê utilizar este 
recurso? 

 
Apresentar aos estudantes todo o processo de elaboração de um 
audiolivro.  O artigo está dividido em 10 passos. Cada passo explica os 
mais importantes   
 

O que é que vai 
obter com a 
utilização deste 
recurso? 

 
Os alunos dominarão os conhecimentos teóricos do audiolivro e poderão 
também encontrar diferentes métodos. 

Ligação ao recurso: https://becomeawritertoday.com/how-to-make-an-
audiobook/?msclkid=4478ee6bb3fe11ecad515a91e885c6dd  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tópico: Como fazer um Audiobook: Publicação em ACX e Audiobook Marketing 

Título: ENG 

Tempo: 2 horas 

https://becomeawritertoday.com/how-to-make-an-audiobook/?msclkid=4478ee6bb3fe11ecad515a91e885c6dd
https://becomeawritertoday.com/how-to-make-an-audiobook/?msclkid=4478ee6bb3fe11ecad515a91e885c6dd


 

Porquê utilizar 
este recurso? 

Neste artigo, irá aprender: 

• Porque deve fazer um audiolivro 

• Formatos de audiolivro e o que eles significam 

• O melhor caminho para fazer o seu audiolivro 

• Onde vender e como comercializar os seus audiolivros 

O que é que 
vai obter com 
a utilização 
deste recurso? 

Com a utilização deste recurso , aprenderemos a ler materiais muito 
construtivos com todas as explicações no campo da elaboração de 
audiolivros. 

Ligação ao 
recurso: 

https://kindlepreneur.com/how-to-make-an-

audiobook/?msclkid=4478ab9eb3fe11ec95c60d1fe47d3af8  

 
 
 
 

Tópico: Como fazer audiolivro em casa 

Título: ENG 

Tempo: 3 horas 

Porquê utilizar 
este recurso? 

O principal objetivo deste recurso é encontrar a forma e a técnica 
corretas para fazer audiobbok no seu próprio. É muito compreensível e 
consisivo, sem demasiados passos. 

https://kindlepreneur.com/how-to-make-an-audiobook/?msclkid=4478ab9eb3fe11ec95c60d1fe47d3af8
https://kindlepreneur.com/how-to-make-an-audiobook/?msclkid=4478ab9eb3fe11ec95c60d1fe47d3af8


 

O que é que 
vai obter com 
a utilização 
deste recurso? 

 
Neste recurso estão disponíveis vídeos, dicas e exemplos para a 
publicação de audiolivros. Além disso, os alunos podem experimentar 
cursos gratuitos, ouvir podcasts e histórias. 

Ligação ao 
recurso: 

https://self-publishingschool.com/make-an-audiobook/#home  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tópico: Métodos de gravação do narrador 

Título: ENG 

Tempo: 1 hora 

Porquê utilizar 
este recurso? 

Os aprendizes podem aprender diferentes métodos narrativos. Mostra 
diferentes dicas e métodos para melhorar as capacidades narrativas.  

https://self-publishingschool.com/make-an-audiobook/#home


 

O que é que 
vai obter com 
a utilização 
deste recurso? 

 
 
Este recurso não se aplica apenas a audiolivros, mas é útil útil para 
situações diferentes em que é necessário um método narrativo. 

Ligação ao 
recurso: 

https://www.voices.com/blog/audiobook-narrator-recording-tips/  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tópico: A Evolução dos Audiolivros: Desde a Primeira Gravação de Audiolivros 
até aos Downloads Digitais 

Título: ENG 

Tempo: 30 minutos 

Porquê utilizar 
este recurso? 

O blogue de voz é criado para oferecer todas as informações sobre 
audiolivros. 
Os alunos podem aprender tudo sobre audiolivros desde o nível inicial 
até ao nível intermédio (narrativa, marketing, apoio técnico, publicação). 
Além disso, é oferecida história dos audiolivros. 

https://www.voices.com/blog/audiobook-narrator-recording-tips/


 

O que é que 
vai obter com 
a utilização 
deste recurso? 

Descrever aqui o valor de completar esta atividade para os alunos. 
Para os alunos não seria difícil aprender passo a passo todo um processo, 
incluindo a avaliação de audiolivros. 

Ligação ao 
recurso: 

https://www.voices.com/blog/_evolution_of_audiobooks_continued/  

 
 
 
 
 

Tópico: 17 Melhores Lugares para Descarregar Audiolivros Grátis 

Título: ENG 

Tempo: 2 horas 

Porquê utilizar 
este recurso? 

 
Este recurso oferece diferentes informações onde encontrar audiolivros 
gratuitos. Os alunos podem descarregar facilmente diferentes audiolivros 
e apreciá-los. 

https://www.voices.com/blog/_evolution_of_audiobooks_continued/


 

O que é que 
vai obter com 
a utilização 
deste recurso? 

Os alunos conhecerão diferentes locais onde podem encontrar 
audiolivros, também este sobre audiolivros e como fazer um. É um 
recurso muito útil para estudantes, idosos e todas as pessoas que 
queiram desfrutar dos audiolivros. 

Ligação ao 
recurso: 

https://www.lifewire.com/free-audio-books-the-15-best-sources-online-1357952  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tópico: 7 Exemplos de design de capas de audiolivros e dicas para as criar 

Título: ENG 

Tempo: 30 minutos 

Porquê utilizar 
este recurso? 

 
Neste artigo são escritas dicas, exemplos e razões pelas quais a cobertura 
é tão importante. Os aprendentes obterão conhecimentos sobre a 
conceção da capa, o que representa um maior esforço para os 
utilizadores. 

https://www.lifewire.com/free-audio-books-the-15-best-sources-online-1357952


 

O que é que 
vai obter com 
a utilização 
deste recurso? 

 
 
É um recurso muito prático e pode ser útil para alguém que queira saber 
mais sobre design gráfico e design de capas de audiolivros. 

Ligação ao 
recurso: 

https://bookbrush.com/7-audiobook-cover-design-examples-tips-to-create-

them/?msclkid=be5e7630b67911ecba7b4f51520fc34d  

 
 
 
 
 

https://bookbrush.com/7-audiobook-cover-design-examples-tips-to-create-them/?msclkid=be5e7630b67911ecba7b4f51520fc34d
https://bookbrush.com/7-audiobook-cover-design-examples-tips-to-create-them/?msclkid=be5e7630b67911ecba7b4f51520fc34d


 

 


