Ferramentas para tornar seu webinar mais interativo e
colaborativo:
Enquetes ao vivo: Use a função de enquetes presente em vários
programas de webinar para conduzir pesquisas ao vivo e
recolher feedbacks dos participantes em tempo real. As perguntas
da enquete podem ser usadas para questionar seu público-alvo
sobre o conteúdo da apresentação, avaliar seu nível de
conhecimento no início da apresentação ou obter feedback sobre o
conteúdo da apresentação. Softwares de webinar, como Cisco
WebEx, Zoom, GoToWebinar, LiveWebinar e Livestorm, oferecem a
funcionalidade de enquetes ao vivo. Leia aqui e aqui para saber
mais sobre como você pode usar enquetes ao vivo para envolver o
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público de seu webinar.
Sessões de grupo: Use sessões de grupo para dividir os participantes em pequenos grupos com tarefas,
diretrizes e resultados específicos. As salas de reunião dos seminários on-line funcionam da mesma
maneira que em eventos presenciais. Você pode, por exemplo, usar suas salas de bate-papo para
debater em pequenos grupos, conduzir estudos de caso ou oferecer treinamento a diferentes públicos
sobre vários subtópicos. Softwares de webinar, como Cisco WebEx, Zoom e GoToMeeting, oferecem
funcionalidade de sessões de grupo. Leia aqui para saber mais sobre como você pode usá-las em seu
webinar.

Quadros brancos: Você pode usar um quadro branco para criar uma
animação em tempo real, adicionando fotos e outros elementos
visuais. Você também pode convidar seu público ou apresentadores
convidados a participar ou colaborar em um grande grupo ou durante
sessões de grupo. Você pode gravar a animação do quadro branco e
disponibilizá-la para uso dos participantes e de outros públicos
posteriormente. Encoraje participantes a usá-las para sessões e outras
tarefas de discussão em grupo. Softwares como Cisco WebEx,
Zoom, LiveWebinar e ClickMeeting oferecem uma funcionalidade
de quadro branco integrada. Leia aqui e assista aqui para aprender
como usar os quadros brancos para incentivar a colaboração e a
participação do público do seu webinar.
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Simulações e jogos: Se o material de treinamento permitir, use testes, jogos de brainstorming e
simulações, incluindo salas de escape de simulação para gamificar seu evento virtual. Veja alguns
recursos e exemplos aqui e aqui.

