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- Aceda à página https://www.thatquiz.org/pt/ e escolha a opção pretendida: 
“Praticar” (1), “Criar conta/ entrar” (2), procurar exercícios partilhados (3) ou 
“Fazer um teste” através de um código (4). 

 

 

 

 

https://www.thatquiz.org/pt/
https://www.thatquiz.org/pt/
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- Praticar exercícios 

-  Escolha a área e o tipo de exercícios que pretende praticar. 
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- O menu do lado esquerdo (1) permite introduzir variações no exercício e 
gerar um link para partilhá-lo (2). 

 

 

https://www.thatquiz.org/pt-6/?-j80-l5-mpnv600-p0


AE Macedo de Cavaleiros | Biblioteca Escolar 

Workshop   Ferramentas digitais na sala de aula – ThatQuiz 

- O menu do lado direito permite ver o resultados das respostas (1); 
reiniciar o exercício (2) ou voltar ao início para mudar de conteúdos ou de 
“disciplina” (3). 
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- O tipo de exercícios varia consoante o tema ou a disciplina: Calcular/ completar (1), 
escolha múltipla ou seleção (2), correspondência (3). 
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- Criar uma conta de professor 

-  Escolha a opção “Criar uma conta” (1) e preencha os dados (2). 
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- Crie uma nova turma inserindo a sua identificação e a dos estudantes (1). 
Pode adicionar mais linhas (2) ou importar o nome dos alunos a partir de 
uma lista que já tenha criada (3). 
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- Após a criação da turma, surgirá um painel com instruções (1). O menu 
lateral esquerdo permite a gestão da turma (2), escolher e atribuir testes já 
criados (3), criar novos testes (4) e administrar a conta do ThatQuiz (5). 
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- Um teste pode ser criado (1) e adaptado (2) a partir de uma base existente. 

 

 

- Quando estiver pronto pode atribuí-lo à turma (3). 
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- Na seção “Outros Testes” pode criar o seu próprio teste (1) ou procurar 
testes partilhados por outros utilizadores (2). Também pode partilhar os 
testes criados por si (3). 
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- Após a atribuição do teste à turma é gerado um código (1) que identifica o 
teste e a turma correspondente. Os alunos podem ser notificados por email 
(2) ou realizar o teste usando o código na página inicial do ThatQuiz  (3). 
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- Na página inicial, depois de inserido o código é gerada uma página onde o 
aluno deverá indicar o nome (1) e realizar os exercícios propostos (2).  
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- A ferramenta pode ser associada ao smartphone ou tablet através da opção 
“Aplicativo móvel” gerando códigos QR (1, 2) para vincular os alunos à conta. 
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- APP ThatQuiz (Android): a app permite praticar os exercícios disponibilizados 
no site.  
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- APP ThatQuiz (Android) os alunos podem fazer testes e ver as classificações. 
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- APP ThatQuiz (Android): os professores têm acesso a todas as turmas e aos 
resultados dos testes dos alunos. 
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- APP ThatQuiz (Android): os professores têm acesso a todas as turmas e aos 
resultados dos testes dos alunos. 
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Bom trabalho com o 

ThatQuiz 


