
COMO CRIAR UMA

SESSÃO FECHADA



PARA QUE SERVE A

SESSÃO FECHADA?

A sessão fechada é um espaço disponibilizado

pelo Cidade em Jogo para o professor para

verificar os resultados dos alunos de uma

turma específica. Nela você pode checar o

desempenho dos alunos em cada um dos três

indicadores, as prioridades escolhidas e

avaliação final da sua gestão.

Dica: já deixe seu e-mail aberto.

Você vai precisar confirmar seu

endereço de e-mail depois de

realizar o cadastro. Deixando ele

aberto você consegue otimizar o

seu tempo! :)

COMO CRIAR UMA

SESSÃO 

FECHADA



Clique em 

JOGAR

http://13.58.122.3/cidadeemjogo/


Clique em 

Cadastrar



Para finalizar, clique 

em Cadastrar

Em seguida, marque 

a opção Professor

Preencha seus

dados de contato



Agora, preencha seus

dados escolares

Para finalizar, clique 

em Cadastrar



Agora é só entrar no 

seu e-mail

e confirmar seu

cadastro



Vá até sua caixa de e-

mails e terá recebido

uma mensagem como

esta.

Confirme seu e-mail

Caso não ache na sua

caixa de entradas,

procure em seu lixo

eletrônico.



Pronto!

Agora você está 

pronto para jogar com 

sua turma.



Clique na marca

Cidade em Jogo 

para efetuar o login.



Faça seu login com 

a conta criada.



Clique em

Gerenciar Sessão 

Fechada



Passe o código da 

sessão para os alunos 

da turma.

Incluir a data/hora de 

início e término da 

aula. O Jogo só

computará as rodadas

iniciadas e concluídas

nesse intervalo.



PARA OS

ALUNOS



Para finalizar, eles 

devem clicar em 

Cadastrar

Na hora do cadastro, 

peça para que os

alunos cliquem em 

Estudante



Atenção!

Os alunos também

terão que confirmar

seus e-mails, então a 

dica de já deixarem os

e-mails abertos

também vale para eles!



Depois de 

cadastrar seu e-

email, efetue o 

login clicando em 

ENTRAR.



Os alunos devem 

selecionar a opção 

Sessão fechada.



O código de acesso

gerado pelo professor 

deve ser inserido aqui

pelos alunos.



Ao final, os

resultados das 

rodadas dos alunos

aparecerão assim!



Você pode enviar um e-mail para o endereço

contato@cidadeemjogo.org.br ou, se preferir,

preencha o formulário disponível em nosso portal.

Como foi sua experiência?
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