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 Guião do Socrative  
 

O Socrative é uma aplicação simples de elaboração de questionários (preparação de testes, quizzes, etc.) que pode 

ser usada em sala de aula para receber feedback em tempo real da aprendizagem do aluno. Através de um sistema de 

perguntas e respostas o professor pode recolher, em tempo real, as respostas dos alunos, percebendo melhor a sua 

compreensão relativamente aos temas em estudo na aula.  

É uma ferramenta de apoio à aprendizagem independente ao permitir que o aluno possa responder aos testes e 

quizzes seguindo o seu próprio ritmo de trabalho, progredindo de uma questão para a seguinte, com informação sobre a 

correção ou não das suas respostas.  

Pode proporcionar uma maior interatividade na sala de aula ao motivar os alunos para as “corridas” de resposta 

entre os alunos ou grupos de alunos através dos seus dispositivos móveis (smartphone ou tablet).  

Os testes e quizzes podem ficar temporariamente disponíveis proporcionando a sua realização a partir de casa.  

 
1. Socrative: http://www.socrative.com/  

Para começar o professor tem de criar conta ou entrar com a sua conta do Google. 

 
 

 

 

 

2. Diferentes Menus do Socrative Teacher  
 

 

 

 

 

 

 

 

Criar a conta para 
professores. Pode 
aceder com a conta 
Google (gmail). 

Entrada para 
os alunos 

Acesso ao blogue com 
recursos/quizzes socrative 

Entrada para os 
professores 

Lançar um desafio: 
questionário, jogo nave 
espacial, levantamento 
final ou votações. 

Para gerir os quizzes: criar, editar, 
importar, copiar, partilhar link, baixar em 
pdf ou apagar os quizzes efetuados 

Onde mudar o nome 
da sala, clicando no 
lápis. Tem que gravar 
no fim. 

Acesso direto aos 
relatórios dos testes 
realizados 

Código da sala 

Ativo quando 
está a decorrer 
um teste/quizz 

Deverá ser indicado aos 
alunos para que possam 
entrar na sala e façam o 
quizz lançado pelo professor 
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3. Menu Lançamento 

 

 

 

 

4. Menu quizzes 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Iniciar o 
lançamento 
de um quizz 

Iniciar o lançamento 
de uma corrida e ver 
quem chega primeiro. 

Iniciar o lançamento 
de duas questões 
pré-definidas e uma a 
definir no momento 
pelo professor 

Questões pré-definidas: 

 Quão bem você 

entende o material de 

hoje? 

 O que você aprendeu 

na aula de hoje? 
 

Fazer uma pergunta 
rápida e depois fazer 
a votação 

Criar um quizz ou importar 
um a partir do n.º SOC 

Copiar um 
quizz já feito 

Baixar um 
quizz já feito 

Partilhar um 
quizz já feito 

Código da sala 

Selecionar e 
apagar quizz 
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5. Menu relatórios 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selecionar quizz 
para obter relatório 

Arquivar o 
relatório do quizz 

Apagar o relatório 
do quizz  

Tipo de lançamento 
do quizz  

Código da sala 

Código da sala 

Clicando no relatório 
abre a janela 
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Excel da turma 
inteira está 
ativo 

PDF individual 
de aluno(s) está 
inativo (pode 
ser ativado) 

PDF de 
questão 
específica está 
inativo pode ser 
ativado) 
 

Enviar o 
relatório por 
email 

Baixar o 
relatório 
para o pc 

Enviar o relatório 
para a drive 
(nuvem) 

Código da sala 

Aluno 1 

Aluno 2

Aluno 3

Aluno 4 

Aluno 5 
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Socrative Student  
 

 

 

 

 

Perfil, socorro 
(ajuda) e sair 

Número de alunos 
dentro da sala 

Muda o idioma de 
descrição dos 
menus 

O aluno tem de colocar 
o nome/código da sala 
do professor 

A partir do momento que o professor faz o 
lançamento do quizz, o aluno tem de colocar o seu 
nome e apelido para que depois seja identificado nos 
relatórios e grelhas de avaliação, 

Código da sala 


