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Módulo 1 - Exploração de recursos educativos digitais  

Criar ou editar Rodas e Dados para dinamização da sala de aula 

 

Objetivo: Explicar para que servem e como editar ou criar rodas e dados 
 
As rodas e os dados são uma excelente forma de criar atividades dinâmicas na sala de aula, 
nomeadamente, para gerar questões de forma lúdica e aleatória. 
 
Pode usar rodas e dados já disponíveis na área de “Recursos da disciplina” ou criá-las de raiz na 
área “Os meus recursos”.  E pode também editar as rodas e dados já disponíveis.   
 
Comecemos por um recurso disponível e pronto a usar: uma roda para treinar a conjugação 
verbal em francês. 
 

             
 
Na verdade, trata-se da combinação de 2 rodas: uma com os pronomes e outra com os verbos. 
 
Em sala de aula, basta projetar o recurso e fazer girar a ou as rodas. Pode fazê-lo uma a uma (1) 
ou todas ao mesmo tempo (2). 
 

           
 

Quando param, obtém a questão à qual o aluno terá de responder. 

Pode também combinar as rodas e dados com a nova ferramenta de 
“sorteio de alunos”, de modo a atribuir a questão, aleatoriamente, a 
qualquer aluno da turma.   
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EDITAR RODAS E DADOS 
 
Para editar uma das rodas ou dados do Banco de Recursos, terá primeiro de a guardar nos “Meus 
Recursos” da disciplina. Para tal, clique aqui. 

 
 
A partir da lista dos “Meus recursos”, aceda à Roda que guardou.  

 
 

 
 
Em vez de texto poderá inserir uma imagem ou áudio. Veja como fazê-lo no vídeo “Criação de 
questões: adicionar recursos”. 
 
CRIAR RODAS E DADOS 
 
Para criar uma roda desde o início, aceda à área “Meus Recursos” e clique em “Novo Rodas e 
Dados”. Dê um título ao seu recurso e indique se prefere o formato roda ou o formato dado. 

Pode eliminar fatias  
clicando no “x”  
ou acrescentar  
fatias até um máximo  
de 10 clicando no “+”. 
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As rodas permitem ter até 10 opções em cada uma e pode combinar até 3 rodas. 
 

 
 
Ao concluir, clique em GUARDAR. 
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Os dados têm sempre 6 opções de resposta, correspondentes às suas faces, e pode combinar até 
um máximo de 5 dados. 
 

 
Ao concluir, clique em GUARDAR. 
 

 
 
 
Quer os dados, quer as rodas são um recurso muito útil para variar as suas metodologias de 
questionamento.  
 
Pode, por exemplo, criar uma roda com palavras para treino de vocabulário ou vários dados para 
temas de escrita criativa.  
 
Pode criar rodas de cálculo mental, temas para desenvolvimento de expressão dramática e 
muito, muito mais. 
 
Bom trabalho com a Escola Virtual! 
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