TUTORIAL BÁSICO - FORCA
DATA DE CRIAÇÃO: 04/04/2018

Como adicionar Forca:
Com o botão “Ativar Edição” habilitado, clique em adicionar uma atividade ou
recurso;
Selecione a atividade “Jogo da Forca” como na imagem abaixo.

Como configurar Forca:
A tela seguinte é a tela de configuração.
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No submenu “Geral” escolha o nome do seu jogo da forca;
Escolha a fonte das perguntas: você pode escolher extrai-las de um “questionário”,
de um “glossário” ou “perguntas” (Questões do banco de questões);
o Caso selecione “Glossário” será solicitado no campo “Selecione um
glossário” que você escolha algum de seus glossários já existentes no
curso e em “Selecione una categoria de glossário” selecione uma categoria
do seu glossário escolhido (caso exista).

o

Caso selecione “Perguntas” será solicitado no campo “Selecione uma
categoria de perguntas” uma categoria existente em seu banco de
questções possuindo as perguntas desejadas.

o

Caso selecione “Questionário” será solicitado no campo “Selecione un
questionário” que seja escolhido algum questionário já existente no curso.

o

Observação: As questões existentes em seu banco de questões, e em
seus questionários, obrigatoriamente, devem ser do tipo “Respostas
Curtas” para que a gamificação funcione corretamente.Em cada uma
das opções, será necessário criar previamente a atividade quiestionário,
glossário ou as questões do banco de questões correspondentes à
opção que foi escolhida neste menu;

Por fim, defina o número máximo de tentativas dos usuários que irão jogar.
o Cada tentativa é contabilizada depois que todas as questões são feitas.
Observação: Após configurado e lançado no curso, caso algum aluno inicie o
game o e o professor realizar modificações no game (incluir alguma pergunta ou
remover) será necessário que o professor remover as tentativas já realizadas
pelos alunos para que as alterações entrem em vigor. Caso contrário o aluno dará
continuidade ao formato do game dado no primeiro acesso. Como na imagem
abaixo “Mostrar as Tentativas”.
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Como dar Nota ao Jogo (opcional):
No submenu “Nota” escolha a categoria de notas, a nota mínima para aprovação,
a nota máxima da atividade e o método de avaliação;
Em seguida, selecione o período em que atividade ficará disponível para os
alunos.

No submenu “Opções da Forca” escolha os seus parâmetros:
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Neste menu é possível escolher um dos 06 idiomas disponíveis.
No submenu “Header/Footer Options” escolha um cabeçalho e um rodapé para
ser exibido durante o jogo da forca. É possível incluir texto, imagens e
personalizar alguns elementos visuais.

As outras configurações do jogo da forca são comuns de todos os
recursos/atividades do Moodle e não interferem diretamente na jogabilidade deste
componente.
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