


O presente tutorial tem como objetivo orientar a construção e utilização do 
aplicativo de Internet Flipgrid.

O Flipgrid é uma plataforma gratuita, que pode ser usada pelo computador
ou aplicativo no celular, e permite a comunicação por meio de vídeos.

Pode ser entendido como uma evolução dos fóruns de discussão, mas a
interação se dá com vídeos produzidos e publicados dentro da própria
plataforma.

Essa plataforma oferece ao professor(a), a promoção de discussões
interativas entre os estudantes, acerca de seu componente curricular.



Digite o endereço: <flipgrid.com>

Selecione Inscrição para educadores... É grátis!



Para inscrever-se no Flipgrid recomendamos utilizar uma conta de e-mail do Google.



Preencha as informações:

1. Country/Region: Brazil

2. Grade/age of your learner community: Escolha a fase
escolar e idade dos estudantes.

3. Date of Birth: informe o mês, dia e ano do seu nascimento.1
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Para avançar selecione

Let’s Go!



Selecione: 
Iniciar minha grade



Cada grid representa uma sala de aula 
ou turma, e dentro de cada grid, é 

possível criar vários temas/fóruns para 
discussões.

1. Neste caso, é interessante dar nome ao grid de
acordo com as suas séries e turmas, por exemplo:
Geo 9º ano - manhã, Mat 8º ano - tarde, Inglês 2ª
série – noite.

2. Selecione um tipo de grade: Selecione a opção
“Público e CLPs”.

3. Criar um Flip Code
Personalize o código de acesso ao seu Flipgrid,
desde que sua escolha esteja acessível para uso.

4. Selecione PRÓXIMO
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Ative a opção “Adicionar uma senha” e insira uma
senha, assim só terá acesso ao seu grid digitando a
senha criada por você.

Selecione PRÓXIMO

Pronto!
Agora você pode copiar o código e colar nas
redes sociais (whatsApp, Facebook, Messenger
etc) para compartilhar com os estudantes.

Selecionando neste ícone, é possível
compartilhar o Flipgrid no ambiente
do Google Classroom.



Vamos conhecer um pouco mais da ferramenta Flipgrid?

O Flipgrid cria automaticamente o primeiro tópico com o título “Diga Olá no Flipgrid!”.

Para editar, selecione o “lápis” 
Selecione “Adicionar novo tópico” para iniciar uma nova discussão.

Editar

Crie uma nova 
discussão.



Preencha as informações de acordo com o 
seu interesse.

1. Título: Escreva um título relacionado ao 
tema proposto para a discussão. 

2. Tempo de gravação: você pode escolher 
o tempo de gravação dos vídeos entre o 
mínimo de 15 segundos e o máximo de 10 
minutos.

3. Escreva um texto de boas vindas ou 
ofereça informações importantes para as 
discussões. 

4. Se preferir, faça alteração da imagem.
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As configurações são escolhas pessoais.

Faça os ajustes como desejar!

Sugestões...

➢ Ative a Moderação do vídeo: assim, você controla a publicação dos vídeos produzidos pelos estudantes.

➢ Configure o seu “Status” para “Ativo”, entretanto, é possível permitir somente visualização ou mesmo ocultar os vídeos.

➢ Ative “Respostas de alunos para aluno”, incentivando a interação dos estudantes.

➢ Estabeleça um prazo na opção “Datas de lançamento e congelamento” para o envio dos vídeos.



Faça os ajustes como desejar!

Sugestão...

➢ Permita a gravação de selfies e vídeos e ative todas as demais opções, assim você oferece mais
possibilidades de criação e interação entre os estudantes.



Selecione

“Atualizar tópico”



Vamos Compartilhar?

Selecione a opção “Compartilhar”. Ao
abrir a próxima janela, você pode decidir
como deseja compartilhar o Flipgrid com
os estudantes.

Em caso de dúvida, passe o mouse sobre
as opções que aparecem escritas as
formas de como você pode compartilhar.

Ahhh.... Não esqueça que o Flipgrid
permite compartilhamento direto com o
Google Classroom, onde você pode
utilizar postando uma atividade a ser
desenvolvida pelo estudante.



O que o estudante deve fazer?

A câmera do Flipgrid oferece várias opções: filtros, letras para escrever, emojis, pincel, cores 
para o fundo e adicionar imagens/vídeos.
Aparece também o tempo máximo, em contagem regressiva, para marcar o tempo de 
gravação do vídeo. 

Capriche no vídeo!!!

Pronto! Agora é só enviar o vídeo e aguardar as interações no grid.

Para acessar pelo computador, assim que clicar no link, será direcionado para a plataforma
do Flipgrid, onde deve ser informado a senha criada pelo(a) professor(a) e, então, entrar no
grid proposto.

Para acessar com o celular, sugerimos que entre na loja de aplicativos do aparelho e baixe o
aplicativo Flipgrid, assim, quando clicar no link, o aparelho direciona para a utilização do
aplicativo.

Aperte no símbolo                para abrir a câmera do Flipgrid. 


