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Apresentação  

Este texto é o produto educacional do programa do Mestrado Nacional Profissional 

de Ensino de Física (MNPEF) realizado no polo da Universidade do ABC (UFABC). Nosso 

trabalho teve como objetivo promover uma aprendizagem significativa sobre tópicos de 

óptica e mecânica em alunos do primeiro ano do ensino médio, utilizando os métodos 

Ensino sob Medida e Instrução pelos Colegas em conjunto.  

O material desenvolvido e os métodos foram aplicados em duas turmas de uma 

escola particular na cidade de São Paulo, totalizando 65 alunos com idades entre 15 e 17 

anos. Para tanto, fizemos uso de um recurso que se encontra na internet de forma 

totalmente gratuita chamado Plickers. A utilização desta ferramenta foi possível devido à 

sala de aula possuir um computador ligado à Internet e um projetor do tipo Datashow. 

 

Introdução 

 

Você, como professor, certamente já deve ter ouvido entre corredores “não entendo 

nada de física” ou então a famigerada frase “onde vou usar isso?”. De fato, o estudo da 

física é muitas vezes o maior desafio da carreira escolar de muitos alunos do ensino. 

Mesmo vivendo em um mundo onde usufruímos diariamente de inúmeros desenvolvimentos 

tecnológicos e nos surpreendemos com o anúncio de novas descobertas científicas, 

dificilmente os alunos conseguem conectar essa realidade ao aprendizado escolar. Os 

alunos mudaram, a sociedade mudou, a tecnologia evoluiu muito e até mesmo os 

professores mudaram, mas a forma de ensinar não acompanhou essas mudanças. 

 Os alunos dentro da sala de aula limitam-se apenas aos livros e exercícios 

desconexos com os acontecimentos do mundo fora da escola, e na maioria das vezes o 

professor deixa de atrair o aluno naquele momento expondo sua aula com um amontoado 

de equações e fórmulas maçantes. Assim, o aluno desmotivado, em vários momentos de 

total passividade, apenas assiste à aula e depois tenta encontrar de alguma forma caminhos 

que lhe possam ajudar na resolução de problemas em uma prova.  

Acreditamos que esse quadro pode ser alterado se houver uma modificação do 

modo como esses conceitos são abordados em sala de aula, obtendo uma aprendizagem 

mais significativa com esforço e engajamento tanto do professor como do aluno no processo 

ensino-aprendizagem. É aí que entra a ferramenta Plickers, onde o professor em 

determinado momento apresenta uma questão conceitual e TODOS os alunos são 
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obrigados a participar da aula respondendo à questão. Essa ferramenta permite que o 

professor obtenha as respostas de toda sala em poucos segundos utilizando seu próprio 

celular ou tablet.  

O professor elabora previamente na página do Plickers as questões que serão 

utilizadas na sala de aula, em momento oportuno apresentam no telão, lê a pergunta e as 

alternativas e pede para os alunos responderem utilizando um cartão de resposta individual. 

Abaixo temos um exemplo desse cartão disponibilizado pelo próprio site Plickers. 

Uma das vantagens do uso dessa ferramenta é o fato dos cartões serem diferentes entre si, 

como mostra a figura abaixo: 

 

 

Exemplo de dois cartões disponibilizados pelo site plickers.com, esses numerados como 1 e 
2. 

 

 A nosso ver a principal vantagem do Plickers é o seu anonimato, pois muitas vezes 

os alunos não respondem a uma pergunta do professor simplesmente por timidez. O aluno 

tem receio de responder erradamente perante os demais colegas de sala. Esta é uma 

atitude bastante comum nesta idade, pois na adolescência muitos deles ainda precisam de 

autoafirmação. Como o cartão é uma espécie de QR-Code, cada aluno tem um cartão 

diferente do outro, ficando assim praticamente impossível descobrir qual é a resposta do 

colega ao lado, garantido o seu anonimato. Com isso o aluno se sente mais à vontade de 

responder à pergunta, pois sabe que a sua resposta não será conhecida pelos colegas.  

Assim que os alunos pensarem na resposta, eles apontam o cartão para o professor 

com a alternativa escolhida orientada para cima para que se faça a coleta das respostas. 



224 
 

 

Outra vantagem do método é a possibilidade dessa coleta ser realizada em poucos 

segundos; o professor aponta seu celular ou tablet para os cartões e coleta as respostas 

dos alunos. 

Na tela onde foi projetada a questão não aparece a alternativa escolhida por cada 

aluno, somente informa quais cartões já foram lidos. Isso causa uma segurança maior para 

aquele aluno que não tem certeza plena da resposta. Acreditamos que essa foi a maior 

vantagem de utilizar esse método, pois foram notórios a participação e o envolvimento de 

todos durante a aula. 

O índice de respostas corretas determinará o andamento da aula. O professor pode 

escolhe em tentar explicar novamente a questão, dando mais uma chance para os alunos 

responderem, caso o índice de acertos seja baixo, ou segue com a sequência programada 

da aula.  

Existe a possibilidade de cadastrar no site todos os alunos divididos por sala e, como 

os cartões são individuais, podemos associar cada cartão ao número de chamada do aluno, 

o mesmo número que ele utiliza na sala de aula e nas provas. Os cartões podem ser 

impressos e distribuídos um para cada aluno da sala, ficando sob a responsabilidade de 

cada um. Caso a escola queira economizar, o professor pode imprimir apenas uma 

sequência de cartões e entregar aos alunos quando for utilizá-la, recolhendo-os após a 

realização da atividade. Existe ainda a possibilidade, caso o colégio tenha recursos, da 

compra de cartões feitos com material laminado, muito mais resistentes que os impressos 

em folha sulfite.    

Encontramos alguns vídeos na internet ensinando como usar essa ferramenta 

Plickers, mas todos em inglês, e nenhum material em vídeo ou escrito foi encontrado em 

português. Devido a essa diferença no idioma e como professor sei da existência da 

dificuldade/repulsa entre alguns colegas em usar a tecnologia na sala de aula, decidimos 

então fazer um tutorial de como usar essa ferramenta. Embora a utilização do Plickers em 

sala de aula seja definitivamente muito simples, é necessário realizar uma série de etapas 

antes de começar a utilizar o serviço, como por exemplo inscrição dos nomes dos alunos, 

inserções das questões conceituais, manejo na leitura das respostas, entre outros. 

Acreditamos que se o professor seguir os passos desse tutorial não enfrentará problemas 

para utilizar essa poderosa ferramenta que foi muito útil em nosso trabalho. 

A seguir mostraremos passo a passo o que o professor deve fazer para começar a 

utilizar essa ferramenta. Meu email está na descrição do tutorial, caso o professor tenha 

alguma dúvida entre em contato que posso tentar ajudar. 
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Tutorial Plickers  

1º Passo – Baixar o aplicativo no celular ou tablet.  

Na própria página do plickers tem um link para o sistema IOS ou Android. 

(www.plickers.com)  

2º Passo – Registrar-se no site.  

O registro só é possível ser feito pelo computador no site como mostrado na imagem abaixo. 

Para fazer o registro clique em Sign Up. 
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3º Passo – Criar login. 

Na próxima página, entre com seus dados como nome, sobrenome, e-mail e crie uma 

senha. 

 

4º Passo – Baixar os cartões de respostas. 

No menu superior que sempre estará disponível, clique em Cards. 
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5º Passo – Escolha a quantidade e tamanho do cartão.  

 

Escolha o tipo de cartão que deseja imprimir. Clique no primeiro link para salas de até 40 

alunos ou no segundo para salas de até 63 alunos. Irá abrir uma nova página com os 

cartões em PDF; imprima quantos achar necessário. O exemplo do cartão número 1 está 

abaixo. 

 

É possível ainda comprar esses cartões em laminados no site da Amazon.com usando o link 

em destaque.  
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6º Passo – Criando uma sala.  

A criação e edição de salas só é permitida através do site. 

No menu superior clique em Class. 

Precisamos criar uma sala para podermos inserir os alunos, clique em Add new class. 

 

7º Passo – Nomear a sala. 

Coloque o nome da sala, a série, a matéria e escolha uma cor. Clique em Save. 
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8º Passo – Inserir os alunos. 

Clique na sala que você criou para inserir os alunos. No campo destacado abaixo, escreva o 

nome e o sobrenome do aluno que receberá o cartão de número 1 e aperte Enter. Caso já 

tenha uma lista com os nomes dos alunos, clique em Add Roster, assim a inserção dos 

alunos é mais rápida. 

 

Se não tiver a lista, deverá inserir aluno por aluno. Mas se já possuir a lista clique em Add 

Roster, cole a lista na área destina e clique em Save. 
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Se desejar adicionar uma nova sala repita todo processo a partir do 6º passo. 

Se desejar alterar alguma informação sobre um determinado aluno basta clicar na seta no 

canto direito superior do aluno. 

Para alterar o número do cartão do aluno, basta arrastar seu número para qual deseja 

alterar. 

9º Passo – Criar questão.  

No menu superior clique em Library para entrar na página de criação de questões. 

É possível criar a questão também pelo aplicativo baixado. 

 

Para adicionar uma questão ao seu banco de questões, clique em New Question. 

É possível organizar as questões por assunto clicando em New Folder; escreva o nome da 

pasta e clique em Save. 
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10° Passo – Escolha o tipo de questão. 

As questões podem ser de verdadeiro/falso ou de múltipla escolha. Clique para escolher o 

tipo. 
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11º Passo – Escrever a questão.  

No campo superior deverá ser escrita a questão. É possível adicionar uma figura ou imagem 

se desejado, opção fundamental em questões de física, biologia, geografia, entre outros. 

Nos campos inferiores deverão ser escritas as alternativas A, B, C e D: marque à direita qual 

é a alternativa correta. O mesmo processo se aplica no caso da questão ser do tipo 

verdadeiro/falso. O site permite que a questão tenha mais de uma resposta correta ou 

nenhuma. 

Se desejar criar mais questões, clique em Save and create new ou se em Save para 

finalizar. 

 

 

12º Passo – Indicar em qual sala será usada a questão. 

Uma vez criada a questão, precisamos agora informar em qual sala ela será aplicada. 

Clique em Add to Queue, como indica a figura abaixo.  

Abrirá uma janela com todas as salas que você criou; escolha em qual ou em quais salas 

deseja usar a questão. Se precisar editar alguma informação, clique na seta do canto direito 

superior. 
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Pronto! Sua questão já está disponível para ser usada. 

Agora vamos ver quais são os passos para usar esta questão na sala de aula. 

13º Passo – Projetar a questão. 

Para usar a questão na sala de aula, entre com o seu login na página do plickers usando o 

computador da escola e também no seu dispositivo móvel. 

No menu superior, clique em Live View para projetar a questão. 
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14º Passo – Abrindo a questão usando o celular ou tablet. 

No seu dispositivo móvel abra o aplicativo do Plickers. Clique em Sign In. 

Coloque seu e-mail e a senha que criou no momento do registro na página do Plickers. 

(descrito no 3º Passo). 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Clique na sala desejada. 

Depois escolha qual questão deseja usar. 
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Enquanto a página carrega sua questão, a tela do projetor e do seu dispositivo móvel 

deverão ter imagens semelhantes à da figura abaixo. 

 

Assim que carregar a página com sua questão, tanto as telas de seu dispositivo como a do 

projetor deverão mostrar a mesma questão, conforme a figura abaixo. 
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Note que a resposta correta está sendo mostrada apenas na tela do dispositivo móvel, ou 

seja, apenas o professor visualiza a resposta correta. A tela que os alunos visualizarão é 

como está o fundo da imagem acima, onde se lê a questão com as alternativas e os nomes 

dos alunos daquela determinada sala. 

15º Passo – Coletar as respostas. 

Com todos os alunos de posse de seus cartões, é hora de coletar as respostas. 

No celular ou tablet clique em Scan. A tela do dispositivo móvel mudará para a função 

câmera: aponte-o para os cartões e aguarde que o aplicativo faça a leitura de cada 

resposta. 

A imagem abaixo demostra como deve ser feita na sala de aula essa leitura. 
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Assim que terminar de realizar a leitura de todos os cartões, clique no visto abaixo da tela de 

seu dispositivo. 

  

A tela do projetor informará quais cartões já foram registrados, sempre mantendo o sigilo da 

resposta de cada aluno, como mostra a imagem abaixo. Já o dispositivo apresentará quais 

foram as respostas dos alunos junto com a porcentagem de acertos. 
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Caso o professor queira mostrar quais foram os alunos que acertaram a questão, ele pode 

clicar em Reveal Answer. 

 

Assim, na tela do projetor ficará identificada qual a resposta de cada aluno. Como mostra a 

imagem abaixo.  

Pode-se ainda mostrar na forma de um gráfico de barras o número de votos que cada 

questão recebeu. Para isso bastar clicar em Graph. 
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Para iniciar novo processo com a próxima questão, clique na seta no canto superior 

esquerdo do seu dispositivo. 

 

O site ainda possui outras ferramentas, como mostrar todas as respostas que determinado 
aluno forneceu mostrando assim seu desempenho em todas as questões, histórico das 
questões, entre outras ferramentas. Mas não iremos descrever essas etapas, pois 
acreditamos que com este tutorial o professor terá o básico e necessário para começar a 
usar o Plickers em sala de aula. 
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Questões conceituais 

A plataforma do site plickers está em constante atualização em busca de melhorias 

para o usuário, há um sistema de votação no site onde o usuário pode escolher a 

sugestão que ele gostaria que fosse atendida, ou sugerir uma nova ideia e 

normalmente os criadores do site executam os desejos dos usuários de acordo com 

o número de votação, existe um ranking das sugestões e como atualmente a que 

lidera esse ranking é permitir que usuários pudessem compartilhar suas questões 

com outros usuários, acredito que isso será feito em breve. Essa possibilidade seria 

fundamental no nosso trabalho e principalmente na proposta do MNPEF, pois 

poderíamos dividir as experiências com outros professores e enriquecer ainda mais 

o nosso produto educacional. 

Mas enquanto isso ainda não é possível, descrevo abaixo as questões utilizadas 

nesse trabalho.  

Questão 1. 
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Questão 2.  

 

Questão 3. 
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Questão 4. 
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Questão 5. (Unesp)

 

Questão 6. (PUCMG) 
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Questão 7.  
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Questão 8. 
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Questão 9.(UERJ) 
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Questão 10. (UFRGS)
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Questão 11. (ETEC)
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Questão 12. (UEMG)

 

Questão 13. (UECE)
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Questão 14. (UEMG)

 



251 
 

 

Questão 15. (UFRGS)
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Questão 16. (ENEM)

 

 

 


