Tutorial da Aplicação Socrative, para professores.
Socrative – o que é?
O Socrative é um software que permite a criação de um espaço virtual
complementar às aulas, e que permite a interação entre alunos e professor.
Através do Socrative, é possível criar uma série de questões, exercícios
educativos ou jogos, aos quais os alunos poderão responder, reforçando desta
forma a matéria aprendida em aula. Pode-se aceder ao Socrative através de um
computador pessoal, smartphone ou tablet, desde que tenha conexão à Internet.
É possível criar um questionário com este software, o qual poderá ser resolvido
pelos alunos online.
Desta forma, o professor tem um maior controlo sobre o trabalho dos alunos,
podendo verificar em tempo real o número de alunos que acedem ao trabalho e
o resolvem.
Por seu turno, os alunos podem encontrar nesta ferramenta uma nova forma,
mais dinâmica e atual, de consolidar os conhecimentos adquiridos nas aulas.

Como criar um questionário/ quizz/ Trabalhos de casa ?
Passo por passo
1. Para se iniciar no Socrative, terá de ir a
http://www.socrative.com/, e clicar em “Get Started Now”, de
forma a criar a sua conta de utilizador. De seguida, basta
preencher todos os campos necessários.
2. Uma vez criada a sua conta, ser-lhe-á atribuído um número;
esse número corresponde à sala virtual criada, à qual apenas
poderá aceder o professor e os alunos, desde que insiram o
referido código.

3. Agora, vamos criar uma atividade.
A título de exemplo, optaremos por demonstrar como criar em questionário.
4. Clique em “Manage Quizzes” e, de seguida, em “Create a Quiz”.
5. Agora, insira o nome do questionário à frente de “Quiz name”.
6. De seguida, poderá optar por criar um questionário de escolha múltipla, ou de
resposta direta.

Neste exemplo, criaremos um questionário de escolha múltipla, logo, teremos
de clicar em “Multiple Choice”.
7. Escreva a sua questão, e adicione as respostas possíveis.
8. Marque com um “certo” a resposta correta, bastando para isso clicar sobre
ela.
9. Quando terminar, clique em “Save”.
10. Para adicionar uma nova questão, basta clicar em “Multiple Choice”, para
uma questão de escolha múltipla, ou em “Short Answer”, para uma questão de
resposta aberta.
11. Uma vez terminado o questionário, volte à página inicial e clique em “Start
Quiz”, de modo a submeter o questionário aos seus alunos.
12. De seguida, selecione o questionário.
13. Poderá submeter o questionário aos alunos de duas formas:
a) “Student Paced Quiz” – na qual os alunos respondem às questões no ritmo
que mais lhes convier.
b) “Teacher Paced Quiz” – é o professor a definir o tempo que os alunos têm.
14. Agora, os alunos só têm de dirigir-se ao endereço http://m.socrative.com,
inserir o número de sala de aula e responder ao questionário, enquanto o
professor pode assistir em tempo real ao número de alunos ligados, e visualizar
as repostas dadas.

