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Aplicação de questionários de uma forma divertida e motivadora.

Eu avalio!

A plataforma é utilizada por
milhões de alunos, em contexto de
sala de aula e em casa.
A

UTILIZAÇÃO DE
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#QUIZIZZ VS KAHOOT
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Quizizz – O que é?
O Quizizz é uma plataforma que permite produzir questionários de uma forma divertida e
motivadora para alunos de todas as idades.
Esta plataforma, através da formulação de itens de seleção, permite a recolha de informação e o
feedback necessário ao aperfeiçoamento do processo de aprendizagem enquanto este decorre. O
feedback das aprendizagens dos alunos ocorre em tempo real, seja em contexto de sala de aula
seja enquanto tarefa realizada em casa.
A plataforma encontra-se disponível a qualquer aluno que tenha um equipamento eletrónico com
acesso à internet. Através da resposta aos desafios que lhe são lançados, o aluno é informado de
imediato se acertou, ou não, nas respetivas respostas.

Quizizz – Vantagens e limitações?
De entre as principais vantagens do Quizizz, destacam-se:


dispensar, se assim o desejar, o uso de projetor, uma vez que os itens aparecem no
dispositivo móvel de cada aluno ou grupo de alunos;



resolver o questionário a partir de um computador, tablet ou smartphone;



gerar um código que possibilita ter o quiz disponível durante o período de tempo previamente
definido;



permitir pesquisar itens sobre o mesmo tema na base de dados (Quiz editor);



criar relatório acerca do aluno ou grupo de alunos de forma detalhada relativamente a cada
quiz (possibilidade de fazer o download dos gráficos para Excel);



permitir ao professor a seleção de entre as várias opções para personalizar o quiz (nível de
competição, tempo, entre outros).

Por sua vez, de entre as principais limitações apontadas à plataforma destacam-se o facto de a
mesma não estar disponível em português e necessitar que os equipamentos estejam ligados à
internet.

Como utilizar o Quizizz?
Para iniciar a utilização do Quizizz, deve ter ao seu dispor:


um computador e dispositivos móveis com ligação à
internet;



um projetor (opcional);



uma conta no Quizizz criada pelo professor.
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Como criar uma conta no Quizizz?
A criação de uma conta é necessária para aceder a qualquer funcionalidade da plataforma, como
seja criar um quiz de raiz ou utilizar os Popular Quizzes disponibilizados.
Criar uma conta no Quizizz em 7 passos:

1

Aceder ao endereço
https://quizizz.com/

2

Clicar no botão
Canto superior direito

3

4

5

Click Here para criar
a sua conta

Introduzir o seu e-mail e
clicar em Next

Selecionar a opção an educator
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6

Complete os dados pessoais da sua
conta e defina a Password

7

Complete os dados da
instituição de ensino

Já tem uma conta no Quizizz!
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Como editar o meu perfil no Quizizz?
A edição de perfil permite completar os dados da sua conta, selecionar uma figura de identificação
do perfil, definir as áreas de interesse, entre outros.
Editar o perfil:

1

Clicar em View Profile

2

# Helena Magro # Vânia Morais

Iniciar a edição de perfil
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Como pesquisar um quiz?
Clicar no campo da barra lateral esquerda Find a quiz para pesquisar Popular Quizzes por disciplina,
por tema de uma disciplina ou recorrendo a uma palavra-chave.

Pesquisar
por tema
ou
palavrachave.

Selecionar a disciplina.

Definido o assunto (por exemplo, coordenadas geográficas), pode selecionar um quiz entre os mais
recentes, os mais explorados ou os mais relevantes. Ao clicar em Play irá resolver o quiz
selecionado, sem qualquer qualquer edição feita por si.

Selecionar
o quiz.

Pesquisar
por mais
recente,
mais jogado
ou mais
relevante.

Selecionar
o nível
escolar.
Clicar em
Play para
jogar.

Clicar para
expandir o
quiz.
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Ao clicar sobre o quiz pretendido ou ao entrar no campo View Full Quiz, pode jogar o desafio ou
duplicá-lo para que seja incluído nas nossas coleções (com ou sem edições feitas por si).

Jogar o quiz.
Ver as respostas
dos itens.

Duplicar
(efetuar uma
cópia) do quiz
para posterior
edição (ou não).

Depois de duplicado, o quiz pode ser editado.

Clicar para editar o item.
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Vamos criar um jogo!
Como criar um quiz?
1

Na barra lateral esquerda, selecionar o campo Create new quiz.

2

De seguida, o painel solicita a identificação de alguns elementos alusivos ao questionário: a
designação do quiz e o idioma em que será formulado. Pode adicionar uma imagem
sugestiva do conteúdo (por exemplo, escolhida do arquivo de imagens do computador).
Quando preenchido, clicar em Save.

Adicionar
imagem
sugestiva do
quiz.
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Atribuir um
nome ao quiz.

Selecionar idioma.
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3

Iniciar a produção do questionário, de acordo com as opções que figuram no painel.

Criar um item novo ou procurar itens existentes.

Editar a privacidade (ao clicar
inverte a opção público/privado).

Importar
itens a partir
de um
ficheiro em
Excel
(template
predefinido).

Criar um item novo:
Clicar em Create new question (vide painel anterior) para registo de item e respetivas opções de
resposta.
Selecionar se o item irá apresentar apenas
uma opção válida ou várias opções válidas.

Adicionar
imagem ao
item (se
aplicável).

Registar
item.

Clicar na
opção a
definir
como
correta
(ficará a
verde).

Registar
opções de
resposta
(texto) ou
inserir
imagem.

Acrescentar mais opções de resposta (se aplicável).

Definir o tempo de resposta a
conceder para a resolução do item
(tempo predefinido de 5 segundos a
15 minutos).

# Helena Magro # Vânia Morais

Notas:
Na construção de itens de verdadeiro ou falso, as
opções 3 e 4 não se preenchem.
Nas opções de resposta com recurso a uma imagem,
pode adicioná-la a partir do computador ou do URL da
imagem disponível na internet.
À medida que vai sendo construído o quiz, a
configuração, que terá ao ser apresentada aos alunos,
vai surgindo do lado direito do ecrã.
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Procurar e adicionar um item já existente na plataforma:
Clicar em Search from existing questions e pesquisar por tema ou palavra-chave.

Inserir tema ou palavra-chave a pesquisar.

Resultados
da
persquisa.

Para adicionar um item ao seu quiz,
aproximar o cursor do canto superior
direito e clicar sobre o botão ADD.
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Adicionar mais um item:
Para adicionar mais um item, clicar em + (new question).

Clicar para adicionar mais um item.

Importar itens a partir de um ficheiro em Excel:
Para importar itens a partir de um ficheiro em Excel, deve fazer uso do template disponibilizado pela
plataforma.

Se já tiver os
itens inseridos no
template do
Excel, clicar
nesta área e
inserir o ficheiro
gravado a partir
do computador.
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Clicar em
download
template
para aceder
ao ficheiro
em Excel
(modelo
predefinido).
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Aspeto do template em Excel a construir:

Quando finalizado o questionário, clicar em Finish Quiz.

Completar as indicações finais sobre o ano de escolaridade a que se destina, a disciplina em que se
enquadra e o tema.

Selecionar o(s) ano(s)
de escolaridade.

Selecionar a
disciplina de
enquadramento
do quiz.

Selecionar o
tema explorado
no quiz.
Clicar em Save
details para
finalizar o quiz.
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4

O quiz está pronto para ser aplicado, basta clicar numa das opções:

Jogar em aula
com a turma.
Aplicar como TPC.
Jogar
individualmente
quando desejar.

Para jogar em aula com a turma, clicar em Live Game
e selecionar se:



os itens vão aparecer de forma
aleatória;



as opções de resposta são
distribuídas de forma aleatória;



se se mostram as respostas certas
no final de cada item respondido;



se o aluno vê o seu teste após o
ter concluído;
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se durante o quiz se
mostra o quadro do
tempo e a quantidade de
respostas já respondidas
pela turma;



se existe música e memes
durante a aplicação do
quiz.



Se desejar, pode
selecionar as imagens que
acompanham as
respostas.



Após estas edições, clicar
em PROCEED (topo do
painel).

De seguida, é possível projetar na tela/quadro o ecrã com o código de acesso ao jogo e as instruções
para o aluno:
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O aluno acede a https://quizizz.com/join e regista o código de jogo.

Regista o seu nome no início do jogo.

Há medida que os alunos se vão registando, o nome de cada um vai surgindo no ecrã/tela/quadro.

Quando todos os alunos estiverem registados, o
professor clica em Start para iniciar o jogo.
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De

seguida,

configuração

apresenta-se
dos

itens

a

que

surge no ecrã do dispositivo
móvel do aluno. Só tem de
clicar na resposta correta. Após
a seleção da opção de resposta,
vai surgir a informação relativa
a ter acertado ou errado e a
respetiva pontuação.

O aluno é informado do seu desempenho no quiz (feedback
automático).

O professor pode revelar aos alunos os resultados globais da
turma, o desempenho por item, o tempo médio de resposta e
outros aspetos de interesse, nomeadamente a correção dos
itens que não foram bem-sucedidos por todos.
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O professor tem acesso a várias grelhas de tratamento dos resultados, automaticamente guardadas
na sua conta. Se assim desejar, pode ainda partilhar a informação dos resultados com o respetivo
encarregado de educação.
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Fonte: https://www.creativecaliteacher.com/all-blog-posts/a-great-alternative-to-kahootquizizzcom
(consultado em outubro de 2018) (adaptado)
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