Roteiros E@D – A ferramenta Socrative na aferição de aprendizagens

Tutorial - Socrative
A. Acesso e Registo
a) Aceda a https://socrative.com

b) Selecione “Sign up for free” e depois o plano “SOCRATIVE FREE”, carregando
em “GET FREE”

c) Crie uma conta em “TEACHER” e depois entre na aplicação colocando os dados
em “sign in”

d) Painel de entrada

B. Preparação do ambiente de trabalho
a) Por defeito, a aplicação apresenta já uma sala criada. É este nome que temos
de dar aos alunos quando queremos que realizem uma atividade. O nome pode
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ser alterado, carregando no lápis que se encontra à frente do mesmo, mas só é
possível criar mais salas se se aderir à versão paga.

b) A versão “free” não permite a criação das turmas, portanto, o nome do aluno é
colocado por ele quando inicia a atividade.
c) Os questionários que criar ficarão organizados em listas e podem ser
“copiados” (útil, se quiser aproveitar algumas questões e acrescentar outras),
descarregados (em PDF) e partilhados com outras pessoas, através do link.

C. Criar questionários
a. Selecione o menu “Quizzes” e depois “Add Quizz”
b. Dê um título ao Quizz e, em seguida, selecione a tipologia da primeira
pergunta

c. Formule a pergunta, coloque as respostas e NÃO SE ESQUEÇA SE
ASSINALAR A QUE ESTÁ CORRETA. Pode, se entender, adicionar uma
explicação à qual o aluno acederá depois de responder. Depois “Save”
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d. Para fazer a pergunta seguinte, pode copiar o formato da anterior e
fazer as alterações necessárias. Basta selecionar essa opção nos ícones
do lado direito.
e. Se precisar de itálico, sublinhados e outras opções de formatação,
torne-as visíveis, movendo para a direita o círculo que se encontra por
cima da pergunta: “Formatting”.
f. Quando terminar as questões, selecione no canto superior direito da
página “Save& Exit”

D. Ativar o questionário e iniciar a atividade
a. Pode usar o PC ou um aplicativo móvel. Selecione a opção “Launch”, no
menu superior. Escolha a opção que pretende. Depois, selecione o
Questionário a que quer que os alunos respondam e escolha “next”
(cando inferior direito).

b. Escolha o modo como quer que os alunos obtenham as perguntas:
i.
Instant feedback: os alunos respondem às questões por
ordem, não podem alterar as respostas e o professor
monitoriza a evolução da atividade.
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ii.

iii.
iv.

Open navigation: os alunos podem responder pela ordem
que entenderem e alterar as respostas antes de
terminarem. O professor monitoriza a atividade.
Teacher paced: o professor controla o fluxo de questões e
vai vendo as respostas. Pode alterar ou saltar perguntas.
Do lado direito: escolher a opção em que os alunos têm de
colocar os nomes; se as perguntas e as respostas são
alteradas aleatoriamente, o que significa que os alunos não
estão todos a fazer as mesmas perguntas ao mesmo tempo
e que as alíneas corretas também não são as mesmas; se
os alunos vão vendo se a sua resposta está correta ou não
e se sabem a pontuação final.

c. Depois de fazer as opções, selecione “START”.
d. Escreva o nome da sala no quadro e diga aos alunos que podem iniciar a
atividade.
e. Neste momento, os alunos podem aceder ao teste. Para tal, devem
aceder ao site www.socrative.com. selecionar a opção “STUDENT”,
colocar o nome da sua sala e depois o seu nome e apelido.
f. No TELEMÓVEL/TABLET/PC aparece uma imagem com o progresso das
respostas dos alunos.
g. Se quiser que os alunos não vejam quem acerta ou erra, mas que vejam
o progresso global, pode projetar essa imagem, ocultando o nome dos
alunos

h. Quando a atividade terminar, basta selecionar “CONCLUIR”, no canto
superior direito. Pode aceder quando quiser aos resultados em
“REPORTS”. Terá um relatório por cada atividade/vez em que aplicou o
quizz.
NÃO SE ESQUEÇA DE SAIR DA APLICAÇÃO SE ESTÁ A USAR O PC DA ESCOLA.
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