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1. O que é o Quizizz? 

O Quizizz é um software que permite usar e criar “Quizes” para jogar em sala de aula 

ou como trabalho de casa. Cada pergunta tem duas ou mais respostas. Pelo menos uma 

delas tem que ser verdadeira. 

 

As perguntas podem ser agrupadas por temas ou turmas. Ao acertar, o aluno ganha 

pontos e fica classificado num ranking que tem todos os alunos que participam na sessão 

de jogo. Cada jogo pode ser usado várias vezes e obtém-se um relatório detalhado que 

pode ser usado para avaliação contínua. 

O Quizizz usa estratégias de gamification ou gamificação para motivar os alunos a 

adquirir aprendizagens.  

1.1. O que é gamification? 

É o uso das narrativas dos jogos para a aquisição de conhecimento. Os jogadores 

ganham pontos, passam de nível, recebem insígnias e mensagens motivadoras à medida 

que jogam.  

Consiste em usar técnicas, estratégias e o design de jogos noutros contextos que 

não sejam necessariamente associadas aos jogos em si. É trazer o jogo para a realidade 
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e com isso impactar pontos como compromisso, produtividade, foco, determinação e 

outros, tornando mais simples atingir metas e objetivos em qualquer contexto.  

Por meio da gamification, é possível transformar rotinas de trabalho ou estudo e 

fazer com que as pessoas se sintam mais inclinadas a se dedicar às tarefas e desafios 

que cada situação exige.  

Segundo uma estimativa da Gartner a gamification será um mercado de mais de 5 

bilhões de dólares no mundo todo e, até 2020, 70% das maiores empresas do mundo 

terão pelo menos uma aplicação que utiliza esse conceito, fazendo com que ele se torne 

algo fundamental ao ambiente empresarial. 
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2. Gestão de Quizzes 

2.1. Criar Conta / Iniciar sessão 

Para pesquisar, criar e “lançar” jogos é necessário ter conta no Quizizz. 

1. Entre em www.quizizz.com 

2. Escolha: 

3. Log In – Se já tiver conta no Quizizz 

4. Sign Up – Para criar conta 

 

5. Escreva o seu e-mail 

6. Escolha “An Educator” 

 

7. Preencha os campos com informações básicas. 

http://www.quizziz.com/
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2.2. Pesquisar por “Quizes” disponíveis 

O Quizizz tem disponíveis milhares de conjuntos de perguntas disponíveis, muitos 

deles em Português. Outros utilizadores do Quizizz criaram as suas atividades definidas 

como públicas, assim todos os utilizadores podem usá-las. 

Para usar atividades disponíveis no Quizizz: 

1. Clique em “Find a Quiz” 

2. Escreva na barra de pesquisa 

3. Passe com o rato por cima do conjunto de perguntas que lhe interessar 

4. Na caixa que se abre à direita, clique em “Play” e depois em: 

 Live Game - Para jogar na aula.  

 Homework Game - Para definir uma data e horário limite para completar o 

conjunto de perguntas.  

  Solo Game - Para testar o jogo individualmente. 
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2.3. Criar um Quiz 

É possível criar os seus conjuntos de perguntas: 

1. Clique em “Create New Quiz” 

 

 

2. Preencha o nome do Quis, escola o idioma e clique em “Save” 

 

 

3. Clique em “Create New Question” 
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4. Escreva a pergunta e as respostas. No topo pode escolher se há apenas 

uma resposta certa, ou várias. No fundo pode definir o tempo de resposta. À 

Esquerda escolha as resposta(s) certa(s). 

 

5. Depois de guardar pode criar uma nova pergunta ou finalizar o Quiz.  
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6. Depois de guardar, pode escolher as áreas e o ano a que se destina o Quiz. 
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3. Jogar 

3.1. Jogar na Aula 

1. Escolha um Quiz: 

 Procurando  

 Na área “My Quizes” 

 

2. Escolha o Quiz e clique em: 

 Live Game - Para jogar na aula.  

 Homework Game - Para definir uma data e horário limite para completar o 

conjunto de perguntas.  

 Solo Game - Para testar o jogo individualmente. 



Manual Software Ensino-aprendizagem: Quizizz 

 

 

 

 

3. Escolha “Live Game” e defina: 

 Shufle Questions – Baralha as perguntas. A ordem de apresentação das 

perguntas passa a ser aleatória. 

 Shuffle Answer Options – Baralha as respostas. A ordem das respostas de 

cada pergunta passa a ser aleatória. 

 Show Answers – Mostra as respostas depois corretas depois de o jogador ter 

respondido 

 Show Quiz Review – Mostra todas as perguntas e respostas depois do jogo 

terminar. 

 Show Leaderboard – Mostra os melhores jogadores 

 Question Timer – Os estudantes recebem mais pontos quando respondem 

mais rápido 

 Show Memes – Mostra imagens divertidas depois de cada pergunta 

 Play Music – Toca música nos dispositivos dos jogadores 

 

 

4. Clique em “Proceed”. 



Manual Software Ensino-aprendizagem: Quizizz 

 

 

 

5. Será gerado um código para entrar no jogo. Para jogar, os alunos entram em 

www.join.quizizz.com e inserem o código do jogo.  

 

 

 

6. Cada aluno escreve o seu nome 

Ecrã dos alunos Ecrã do Professor 

http://www.join.quizizz.com/
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7. Os alunos que entram no jogo aparecem na área do professor. Clique em 

“Start” para iniciar. 

 

 

 

8. Enquanto os alunos jogam, o professor pode acompanhar a evolução do jogo 

 

 

9. Quando o jogo terminar será informado sobre os melhores jogadores.  

Ecrã do Professor Ecrã dos alunos 



Manual Software Ensino-aprendizagem: Quizizz 

 

 

10. Também terá acesso a um a estatísticas do jogo 

 

 

11. No topo direito tem as opções: 

 Review Questions – Pode rever as perguntas e respostas de todos os alunos 

 Download Excel – Pode fazer o download de um ficheiro excel com: 

o Respostas da turma 

o Prestação de cada jogador 
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Pode aceder, fazer download e gerir todos os relatórios de todas as sessões na 

secção “Reports” 
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3.2. Jogo como Trabalho de Casa 

1. Escolha um Quiz: 

 Procurando  

 Na área “My Quizes” 

 

2. Escolha o Quiz e clique em “Homework Game” Para definir uma data e 

horário limite para completar o conjunto de perguntas.  

 

 


