
LOGIN

RECURSOS

COMUNIDADE

No navegador da internet, acesse
wordwall.net/pt - página em Português.
Para entrar no wordwall, pode fazer a
sua inscrição usando uma conta google.
Importante: cada conta possui acesso a 5
ATIVIDADES

Rolando a página para baixo, você pode
saber mais sobre os modelos disponíveis e
testar alguns prontos. Eles podem ser
usados gratuitamente nas suas aulas.
Na parte de recursos, vocês acessam uns
tutoriais com diversas informações sobre
os modelos de atividades, as que são
imprimíveis.

Após logados, em COMUNIDADES, vocês
acessam atividades prontas e podem
usá-las nas aulas. Sem edição, apenas
compartilhando com os alunos, não tem
limite de quantidade. 



Clicando em qualquer jogo, você pode
experimentar antes de compartilhar.
Para compartilhar, clicando na aba
correspondente, alguns jogos podem ter duas
opções. Quando você torna público, permite
que outras pessoas na comunidade acessem
seu jogo. Nem todos os jogos possuem a forma
de compartilhar com os alunos.

EXPERIMENTE

O tipo de perguntas varia de acordo com
o modelo escolhido. Ele pode ser sempre
editado. O uso de imagens, quando
permitido, será sinalizado com o ícone.

Quais modelos oferecem suporte a atribuições?
Avião, Anagrama, Estouro de balão, Correia
transportadora, Palavras cruzadas, Encontre a
partida, Quiz no formato programa de televisão,
Tipo de grupo, Carrasco, Maior ou menor, Quiz de
imagens, Diagrama rotulado, Combinar, Pares
correspondentes, Perseguição do labirinto, Palavra
faltante, Quiz, Ordem de classificação, Verdadeiro
ou falso, Desmaranhar, Ordenar, Whack-a-mole,
Caça-palavras

EDIÇÃO

SUPORTE



Quando for possível compartilha com os alunos
com o link, ao clicar em DEFINIR ATRIBUIÇÕES,
aparecerá a tela de configurações. O aluno
pode colocar o nome, você pode definir o
prazo para esse jogo estar disponível para
realização e a tabela de classificação.

ATRIBUIÇÕES

Quando colocar para COMEÇAR, o link
será mostrado para que você copie e cole
no chat do Meet, em uma atividade, na
agenda.

Em MEUS RESULTADOS, você acompanha a tabela
de desempenho dos alunos.

LINK

RESULTADOS

https://wordwall.net/pt

