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https://getkahoot.com   
 
 

GET YOUR FREE KAHOOT! ACCOUNT > CREATE ACCOUNT 
 
 

SIGN IN 
 

Username/email – password – SIGN IN 
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 Criado o quiz, é gerado um pin 
 
 
 
 
 

 
 Esse pin é fornecido aos  
      alunos pelo professor 

 

 Escrever o pin dado pelo professor  

  Clicar em Enter 

 Escrever o respetivo Nickname (nome) Kahoot.it  
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 Plataforma de aprendizagem online – plataforma  Kahoot!  
 
 Plataforma gratuita 
 
 Pode assumir a forma de quiz, de discussão ou inquérito 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sobre qualquer tema, em qualquer disciplina e em qualquer língua 

As questões podem ser “simples” 
ou 
pode-se adicionar imagens (.png) e vídeos (youtube) 

“Inov@r com Tecnologias Interativas”, disseminando o projeto Erasmus+ KA1 
27 NOV 2015 



Kahoot! - Transforme a avaliação num jogo interativo” 

27 NOV 2015 “Inov@r com Tecnologias Interativas”, disseminando o projeto Erasmus+ KA1 
27 NOV 2015 



Kahoot! - Transforme a avaliação num jogo interativo” 

27 NOV 2015 “Inov@r com Tecnologias Interativas”, disseminando o projeto Erasmus+ KA1 
27 NOV 2015 



Kahoot! - Transforme a avaliação num jogo interativo” 

27 NOV 2015 “Inov@r com Tecnologias Interativas”, disseminando o projeto Erasmus+ KA1 
27 NOV 2015 



Kahoot! - Transforme a avaliação num jogo interativo” 

27 NOV 2015 

O jogo termina mostrando: 

  quem foi o aluno vencedor [1] 

 os pontos obtidos [2] 

  as respostas corretas [3] e incorretas [4]  

 possibilidade de o professor mostrar a todos os 

alunos o resultado de cada um dos alunos [5]. 
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 Pode-se guardar os resultados,  

 gerando-se uma folha de Excel. 
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My Kahoots 

 

Public Kahoots 

Professor 
 
 

Alunos 

Privado 
 
                

Público 
Partilha 
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