
TUTORIAL SOCRATIVE 

Dez passos para você criar sua conta e atividade gamificada, utilizando a 

plataforma Socrative. 

1. Digite no Google a palavra Socrative, veja que diferente do Kahoot já aparece opção de 

Login para estudante ou professor. 

 

2. Acesse o link https://socrative.com/, irá aparecer uma tela com o menu em destaque (cor 

azul) Student Login e Teacher Login, esses dois menus são para pessoas que já 

possuem conta no Socrative.  

 

3. Clique em cima do menu que fica ao lado da imagem de um celular GET ACCOUNT, ou 

seja obter conta no Socrative.  

 

4. Na opção escolha de plano vai depender do critério de escolha de cada um. O exemplo 

postado será do Plano Free (grátis), este plano suporta até 50 alunos por seção. Realizado 

a escolha clique em cima do menu Sign Up, abaixo da descrição do plano. Lembrando que 

cada plano existe suas vantagens. 

https://socrative.com/


 

5. Ao realizar a escolha do plano aparecerá uma tela para ser preenchida com os dados do 

professor. Após o preenchimento de todos os campos mande avançar no menu PRÓXIMO. 

 

6. Na próxima tela aparecerá as seguintes informações a serem escritas no campos em 

branco, País de origem do criador da conta, exemplo: Brasil, feito a escolha de seu País e 

demais informações, marque a opção Eu concordo com os termos e política de 

privacidade.  

 

7. Informado os campos dos dados demográficos, hora de confirmar o tipo de plano a ser 

levado em consideração para criação da conta no Socrative, exemplo: Socrative Gratuito. 

Feito tal procedimento clique em cima de concluir. 



 

8. Criado sua conta você irá ser direcionado para uma tela contendo os seguintes menus: 

Launch, Quizzes, Rooms e Results. Para criar uma atividade gamificada escolha a opção 

Quizzes  

 

9. Escolhido o tipo de atividade a ser criada surgirá uma tela para você adicionar uma nova 

atividade, no caso foi escolhido Quizzes clicar em cima + Add Quis, Create New. 

 

10. Agora basta criar um título para sua atividade, escolher o tipo de resposta e mandar salvar, 

por exemplo: Título + Multiple Choice = Save and Exit. Pronto agora só elaborar as 

perguntas respostas de sua atividade gamificada. 



 

 


