
 

 

ClassDojo 
Os professores podem usar esta app para dar aos seus alunos feedback 

do comportamento positivo ou negativo e gerir as suas turmas, enquanto 

os pais podem verificar o progresso do seu filho na escola. Gera relatórios 

e gestão da sala de aula de forma fácil. Os gráficos são todos construídos 

de acordo com os critérios solicitados e tudo se sincroniza, em todos os seus 

dispositivos! Uma vez convidados, os pais podem aceder ao 

comportamento e acompanhar o progresso dos filhos ao longo do ano. 

A plataforma permite grande interação entre professor, alunos e encarregados de 

educação. Os alunos não têm acesso à conta do encarregado de educação o 

encarregado de educação é notificado de tudo o que se passa na conta do aluno e no 

diário de turma.  

A plataforma permite marcar faltas, criar grupos de trabalho entre outras ferramentas. 

Penso que é intuitiva e cria portefólios por aluno o que facilita muito a organização. Um 

ponto positivo é a possibilidade das crianças conseguirem editar o seu Avatar, o que os 

entusiasma muito para a utilização desta app. Não é tecnologicamente muito evoluída, 

mas para os alunos do primeiro ciclo penso que cumpre os requisitos.  

Aceder ao link  https://www.classdojo.com/pt-pt/?redirect=true 

Escolher conta Professor 

 

 

Criar conta 

 

https://www.classdojo.com/pt-pt/?redirect=true


 

Escrever o nome da escola e selecioná-la da lista abaixo 

 

 

 

Carregar Nova turma  

 

 

Dar nome à turma, escolher o ano e que tipo de pontuação quer partilhar com os 

encarregados de educação. Clicar em CRIAR TURMA. 

 

 



 

 

Está criada a Turma  

 

 

Clicar na turma e adicionar alunos. Podem ser inseridos nome a nome, copiados de outro 

ficheiro, importadas listas em Word ou Excel. 

                

 

 

 

Nome 

Nome 

Nome 

Nome 

Nome 

Nome 

 



 

 

Importar listas, confirmar o que importou da lista. Está criada a lista da turma com o Avatar 

correspondente a cada aluno. Guardar esta lista. 

 

 

 

Conta Encarregado de Educação 

 

O passo seguinte é convidar os encarregados de educação – Carregar na barra superior 

em “Convidar encarregados de educação” abrindo assim uma janela igual à de baixo. De 

seguida inserir os e-mails dos pais (não há forma de alterar esta denominação) e clicar em 

convidar. O encarregado de educação vai receber um link e a partir desse link tem de fazer 

a inscrição como encarregados de educação. 

 

 

 



 

 

Conta de aluno 

O passo seguinte é enviar um código a cada aluno para que este faça o seu registo. 

Para obter o código o professor vai a LOGIN ALUNO depois “Autenticação em casa”. 

Para obter um código QR clicar em “Obtenha impressões” e depois enviar por email a cada 

aluno o seu código. Ou partilhar a mensagem de cada aluno. 

 

 

O encarregado de educação tem de sair da sua conta e fazer um registo como aluno. E 

inserir o respetivo código. 

 

Criar atividades é bastante intuitivo  

 

Dar um título, fazer uma descrição e escolher o formato em que o aluno tem de fazer a 

tarefa. Só permite escolher um formato. 



 

 

Para editar as competências ir ao separador LOGIN ALUNO e depois separador 

COMPETÊNCIAS. Estas competências podem ser editadas, o logotipo pode ser alterado, os 

pontos atribuídos podem ser alterados e podem ser inseridas mais competências. No 

separador Precisa de trabalho podem ser inseridas competências que o aluno tem de 

trabalhar e podem ser atribuídos pontos negativos. 

 

 

 

 

Quando clica em cima do Avatar de um aluno é possível dar o feedback mais ou menos 

positivo ao aluno e o encarregado de educação é notificado.  

 

 

 

Bom trabalho! 


