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GERADORES DE QR CODE 
https://criar.io/br/ferramentas/gerador-de-qrcode 
Esse site cria um QR Code bem básico e de forma muito simples. 
Acesse o site e preencha a informação conforme sua necessidade. 

 
Clique em Gerar QR Code: 

 
Perceba que o WR Code mudou! 
Agora ele representa o que você 
decidiu criar. Clique em fazer 
download deste QR Cod 

Pronto! Seu QR Code está 
devidamente salvo e pronto 
para usar. 

https://www.qrcodefacil.com/ 
Esse tem mais opções, mas segue a mesma linha do anterior. Acesse e teste as funcionalidades! 
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EDITORES DE IMAGENS ONLINE E GRATUITOS 
https://www.photopea.com/ 
Nem tem muito o que comentar. É acessar e utilizar para poder verificar o poder desse editor. 

 

PARA CRIAR PATTERNS 
https://patterninja.com/ 
Podemos definir pattern como sendo um conjunto de elementos (com 1 ou mais elementos) que se 
repete de maneira ilimitada, aplicado a uma superfície de maneira infinita. Ao conjunto de elementos 
denominamos rapport, ou seja, cada uma das partes que se repete. Mas vamos ao que interessa: você 
pode criar um pano de fundo temático e aplica-lo onde desejar. É de forma muito fácil. 

  
Basta escolher os ícones (1), aplicá-los ao fundo e, com o ícone selecionado, você pode alterar sua cor 
(2). Se não selecionar nada, a cor será aplicada ao fundo. Os ícones estão organizados em categorias. 
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PARA DESENHAR DE FORMA CRIATIVA 
https://www.autodraw.com/ 
Esse site é muito legal. Ele permite a você desenhar à mão livre e ele identificará o desenho que você 
vez, apresentando opções bem legais para ele. Veja só: 

 

Note que eu fiz o desenho (1) utilizando somente linhas, mas tenho outras ferramentas à minha 
disposição (2). O AutoDraw identificou o que eu estava desenhando e me deu várias opções (3). 

Ao clicar numa das opções, o desenho se altera: 

 

 

 

 

1 

 

2 

 

3 
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EMAIL TEMPORÁRIO 
https://temp-mail.org/pt/ 
Você quer testar o envio de email mas não quer incomodar ninguém? Aqui é fácil fazer isso. 

 

No que você acessa e aguarda uns segundos, 
o site já cria um email para você. 

 

 

 

 

 

Note que mais abaixo, na tela, você tem 
acesso à sua “caixa postal”, onde poderá 
verificar os e-mails recebidos. 

 

 

GERADOR DE PESSOAS 
https://www.4devs.com.br/gerador_de_pessoas 
Primeiro quero deixar claro que o objetivo desse serviço é para gerar pessoas fictícias para testar um 
serviço, um formulário ou algo assim, ok? 

Como eu trabalho com desenvolvimento de sistemas, utilizo, às vezes, esse site para a geração de 
material para meus testes. As informações são fictícias, porém, os números são gerados mantendo o 
padrão oficial, ou seja, se o seu sistema faz teste para verificar se um CPF é válido (entenda que válido 
não significa “em uso”) 

Perceba que são muitas coisas que o 
site pode gerar e auxiliar aquelas 
pessoas que necessitam montar uma 
massa de dados e não dispõem de 
tempo para ficar “bolando” cada 
conjunto de informações (nome, 
endereço, cidade, email, CEP, etc.). 

Por isso o site é tão legal. Você, 
inclusive pode gerar vários registros de 
uma só vez e receber isso em um 
formato JSON, que pode ser 
convertido para Microsoft Excel, por 
exemplo. 
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CONVERTENDO... 
https://cloudconvert.com/ 

Dá uma olhada na 
quantidade de grupos de 
tipos de arquivos que ele 
trabalha. Para cada grupo 
você tem os formatos 
válidos. 

O que vale para entrada, vale 
para saída. Isso te dá um 
poder muito grande de, por 
exemplo, abrir aquele 
arquivo que foi criado com 
um programa que você não 

possui, mas precisa abri-lo mesmo assim. 

Você pode usar o site de forma gratuita para até 25 conversões diárias, o que para alguns (como eu) é 
mais do que suficiente. 

https://topdf.com/pt/ 
Aqui você consegue converter muita coisa para o formato PDF. Nem sempre dispomos de um 
programa que gere arquivos PDF e isso pode ser necessário em algum momento.  

 

 
Envie arquivos dos mais diferentes formatos e ele gerará um arquivo PDF para você. Agora perceba 
que existe, logo acima dessa área, uma série de abas, com diversos outros serviços para você usufruir. 

 
Isso quer dizer que além de converter vários formatos para PDF, você ainda pode converter um PDF 
para vários formatos distintos além de poder comprimir arquivos grandes e juntar vários arquivos em 
um único PDF. 
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IMAGENS E AFINS 
Existem muitos sites com imagens Royalty free (você pode usar sem ter que pagar nada, porém deverá 
preservar a identidade do autor), porém, é sempre bom lembrar que você deve verificar a licença antes 
de utilizar comercialmente uma imagem.  

Uma ideia é a de utilizar as imagens mostradas para te dar ideias de criação e você mesmo produzir 
seus materiais, o que dará um toque mais que especial ao que fizer. 

Vou listar alguns sites aqui, ok? 

Imagens, Cliparts etc.: 

https://www.freeimages.com/pt 
https://www.foodiesfeed.com/ 
https://pt.pngtree.com/ 
https://stocksnap.io/ 
https://www.everystockphoto.com/ 
https://pt.vecteezy.com/ 
As principais marcas do mundo: 

https://www.brandsoftheworld.com/ 
Pra servir de inspiração: 

https://logopond.com/  
Ícones: 

https://findicons.com/ 
https://icofont.com/ 
Papéis de Parede: 

https://www.wallpaperup.com/ 

Por fim... 
Fique à vontade para participar com questionamentos, sugestões e opiniões através do site 
https://www.projetoinclusaodigital.com.br inclusive apresentando seu depoimento sobre o material 
apresentado. No site você conta com vídeos de apoio, além de materiais adicionais e complementares 
para facilitar seus estudos. 

Se você está fazendo parte de um grupo com a tutoria de um professor, siga os procedimentos e 
conselhos dados por ele para um melhor aproveitamento do material. Caso esteja nessa empreitada 
por conta própria, siga o roteiro proposto e tire suas dúvidas com os canais de contato no site. 

Obrigado pela atenção dispensada! 

 


