
MANUAL KAHOOT



Introdução

O KAHOOT é uma ferramenta de aprendizado baseada em jogos
e testes de múltipla escolha. Os jogos de aprendizado, também podem
ser chamados de Kahoots, e podem ser acessados gratuitamente pelo

aplicativo mobile, compatível com IOS e Android, ou navegador.

Neste manual você aprenderá a como criar, disponibilizar e
baixar relatórios de um Kahoot!
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Acesse o Kahoot! diretamente por seu navegador pelo 
link (https://kahoot.com/schools-u/) e a página inicial

do site da ferramenta será apresentada.

Acessando

https://kahoot.com/schools-u/


Acessando

Para se conectar ao site, clique em “conecte-
-se” como sinalizado na imagem a seguir.



Acessando

Em seguida, a página de inscrição ao site será
apresentada, onde você deve clicar em “Inscreva-se”

como demonstrado na imagem.



Acessando

Nesse momento você deve escolher o seu papel
na plataforma, devendo ser selecionado

“Como professor”.



Acessando

Neste momento, você deve escolher a forma de
conexão que fará, escolhendo entre um email,

Google ou Microsoft.



Em seguida, a página de detalhes de sua conta será apresentada,
preencha todas as informações da Universidade, local de trabalho, 

crie um usuário, adicione seu e-mail e crie uma senha. Aceite os
termos de uso e clique em “Join Kahoot”.

Acessando



Você será direcionado para a página de escolha de plano, 
selecione o “Livre”, para continuar de graça.

Acessando



Pronto, agora você já está registrado com uma conta no 
Kahoot! O próximo passo será criar um jogo (kahoot).

Acessando



Criando um Kahoot (Quiz)

Para criar um novo kahoot (jogo/quiz), você deve clicar
na área sinalizada na imagem a seguir, “Crio”.



Se aberta a página de opções de criação, clique em 
“new kahoot”, como demonstrado na imagem.

Criando um Kahoot (Quiz)



Neste momento, você deve preencher as informações de sua 
questão que estará dentro de seu kahoot (quiz).

Crie um título ao kahoot e preencha as configurações (A), preencha a questão (B), selecione
o tempo que o aluno terá para responder à questão (C), pontuação da questão (D), adicionar 

uma figura que ilustre a questão e ajude na resposta (E) e coloque as alternativas da questão (F). 

Criando um Kahoot (Quiz)

Com todas as
informações 
preenchidas, 

clique em “Adicionar 
Pergunta” (G)

para seguir a uma 
nova questão.

OBS: O tempo padrão de resposta é de 20 segundos, mas você pode alterar para o quanto desejar.



Clique na área sinalizada com A para primeiramente 
preencher os detalhes e configurações se seu kahoot.

Criando um Kahoot (Quiz)
• Preenchendo as configurações de seu Kahoot



Criando um Kahoot (Quiz)

Você será direcionado à seguinte tela.  Preencha o Título e Descrição (H), 
escolha uma imagem de capa (I), escolha língua portuguesa (J), tipo de

visibilidade (K) e por fim, clique em “Feito” (L) para concluir.

• Preenchendo as configurações de seu Kahoot

Feito isso, você retornará para a 
página de informações de uma 

nova questão, pois criada a
primeira questão e configurado 
o quiz, você poderá adicionar 

mais questões, uma a uma,
preenchendo suas informações 

e clicando em “Adicionar
pergunta” e escolhendo o

tipo de questão de sua nova
pergunta.



Após preencher os detalhes de seu quiz, comece
a criar as questões, uma a uma.

Criando um Kahoot (Quiz)
• Criando uma questão

Não se esqueça de sinalizar qual é a alternativa correta.



Em seguida, configure a nova questão escolhendo
o tipo que você deseja adicionar a seu quiz.

Criando um Kahoot (Quiz)
• Criando uma questão



Siga preenchendo as informações e criando
novas questões a seu quiz.

Criando um Kahoot (Quiz)
• Criando uma questão



Adicionadas as questões, você poderá pré-visualizar como
seu quizz ficou clicando em “Pré-visualização” como

demonstrado na imagem a seguir.

Criando um Kahoot (Quiz)
• Pré-visualização do quiz



Você será redirecionado à página do quiz e poderá vê-la 
como seus alunos, com a contagem de tempo.

Criando um Kahoot (Quiz)
• Pré-visualização do quiz



Preenchidas todas as informações e questões, clique em
“Feito” para finalizar e salvar as edições de seu quiz.

Criando um Kahoot (Quiz)
• Finalizando criação do quiz



Em sua página inicial, é possível visualizar todos os quizzes 
que você já criou na área sinalizada na imagem a seguir.

Para fazer um dos quizzes, clique em cima deste.

Meus quizzes 



Você será redirecionado à página do quiz, 
para jogar clique em “Toque”.

Meus quizzes 



Escolha “Host Live” para jogar.

Meus quizzes 



Em seguida, escolha o modo de jogo.

Meus quizzes 



Para que seus alunos possam participar, 
agora você deve passá-los o PIN do quiz.

Meus quizzes 



Participando de um quiz

Para participar de seu quiz, seus alunos
deverão baixa o aplicativo do Kahoot ou entrar 
diretamente pelo navegador pesquisando no 

google “Play kahoot” e clicando na opção “Play 
kahoot - Enter game PIN here!”.



A medida que os alunos vão se conectando, a lista abaixo dos 
nomes vai se completando e a contagem de jogadores é feita.

Participando de um quiz

Com todos os alunos conectados, 
você pode iniciar o quiz clicando em “começar”.



Você deverá disponibilizar as perguntas para leitura dos
alunos para que possam responder a questões.

Participando de um quiz



É mostrado o contador de tempo (M), opções a serem
analisadas e escolhidas (N), quantidade de alunos

que járesponderam a essa questão (O) e a
opção de pular a questão (P).

Participando de um quiz



Participando de um quiz

Para os alunos o quiz aparecerá das seguintes formas, de 
acordo com a plataforma que estiverem utilizando.

• Navegador:

• Aplicativo Mobile:



Participando de um quiz

Após todos os alunos responderem a questão são
apresentadas as estatísticas da questão, mostrando

quantas respostas foram feitas a cada uma das alternativas, 
a alternativa correta e assim o professor pode clicar em 

“próximo” para a próxima questão.



Participando de um quiz

Ao fim de todas as questões, é apresentado o 
placar geral com o nome e pontuação de

todos os alunos.



Ao final de cada quiz, o professor pode baixar relatórios com
o resultado das respostas, quantidade de acertos e demais

informações sobre o desempenho dos alunos.

Relatórios



Clicando em “ver relatório”seguido de “Download” é possível 
obter o arquivo em Excel dos resultados dos alunos.

Relatórios



No excel, a visualização será desta forma, com percentuais de 
acertos, feedbacks, Scores, questões, entre outras informações:

Relatórios



Crie diversos Kahoots (quizzes) e os mesmos ficarão
a disposição para jogar inúmeras vezes.



Esperamos ter ajudado!

Até mais!

Agora você já sabe como utilizar o KAHOOT!

docente


