
 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS - FACULDADE DE LETRAS 

DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS E LITERATURAS ESTRANGEIRAS 

ÁREA DE LÍNGUA FRANCESA 

 

PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR - 2021  

(100 horas) 

 

Elaboração de Quiz como ferramenta de ensino remoto. 

 
 

Professor: Christian Nicolas René Gouraud 

 

Objetivo: Elaborar diversos quizzes (gramaticais, culturais, etc.) a partir da plataforma Kahoot para auxiliar o 

ensino remoto tanto de línguas estrangeiras como de outras disciplinas. 

 

Justificativa:  

Desde o início da pandemia que vivemos hoje, professores e estudantes estão se adaptando a uma nova 

realidade: a aprendizagem online. Constata-se que uma avalanche de sites e cursos apareceu na web para ajudá-

los a se adaptarem a essa situação que, até o momento, não tem data para terminar. Essa PCC propõe usar uma 

plataforma específica, Kahoot, para elaborar material lúdico auxiliando o ensino de diversas disciplinas por meio 

da elaboração de atividades de quiz. 

 

Metodologia:  

Num primeiro momento, os alunos deverão fazer a leitura de pelo menos dois dos artigos sugeridos na 

bibliografia para fichamento e discussão posterior. Em seguida, os alunos deverão assistir a uma explicação 

online com o professor a respeito do uso da plataforma escolhida para este projeto e, então, irão elaborar várias 

atividades no estilo quiz (gramaticais, culturais ou outros), que serão disponibilizadas na própria plataforma para 

uso individual ou sob forma de challenge onde internautas do mundo inteiro poderão ter acesso. Por último, os 

participantes deverão escrever um relatório final no qual irão descrever brevemente o desenvolvimento do 

projeto, incluindo parte da bibliografia estudada como fundamentação teórica que serviu de base à sua prática 

com a ferramenta tecnológica, apresentar os resultados ilustrando com suas atividades criadas em plataforma e, 

por fim, tecer considerações sobre a experiência geral com o projeto e as possíveis implicações para professores 

das diferentes disciplinas em questão. 
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