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 Abrir uma aba de pesquisa do Google e se certificar que
você está logado com o e-mail institucional.



 Clicar para acessar o Google Apps;
 Na sequencia clicar em Agenda.



 Clicar no dia em que gostaria de agendar a reunião
ou a aula.



 Clicar com o botão esquerdo do mouse na página em branco da
agenda no dia em que foi escolhido para aula ou reunião.

 Quando aparecer essa tela clicar em “Mais opções”.



 Essa é a tela principal para colocar todos os detalhes da reunião ou
aula que será agendada.



 Colocar um título para a aula ou reunião;
 Confirmar se o dia selecionado está correto.



 Colocar o horário de início da reunião ou aula.



 Colocar o horário de término da reunião ou aula.



 Selecionar com qual periodicidade a reunião ou 
aula irá acontecer.



 Selecionar nos detalhes do evento o item Google 
Meet – até 250 participantes.



 Observe que nesse momento é 
gerado o link para a reunião ou aula.

Itens opcionais:
 Adicionar local;

 Adicionar uma descrição;

Sugestão:
 Tirar a marcação que possibilita convidar 

outras pessoas.



 Podem ser inseridos todos os alunos da disciplina, 
eles receberão notificação por e-mail e no Google 

Agenda, caso eles utilizem a ferramenta;
 Caso o docente não queria inserir os convidados 

nesse momento pode optar por enviar o link da 
reunião para o e-mail da turma.

 O evento deverá ser salvo.







 Entrar na página do Google Meet atravé do 
endereço meet.google.com e verificar se já está 

disponível a reunião ou entrar com o link da 
reunião.



 Nesse momento clica em PARTICIPAR AGORA e se quiser pode desligar 
o microfone e a câmera .



 Nesse momento podem ser incluídas pessoas.



 Clica nos 3 pontinhos e pode gravar a reunião.



 Clica APRESENTAR AGORA para compartilhar
uma tela.



 Clica em cima da tela e compartilhar.





 Nesse momento os alunos estarão visualizando a tela que o professor projetar, quando
quiser parar a apresentação é só clicar.





6 extensões para Google Meet

As extensões são instaladas no computador e fixada na barra de ferramentas.



https://chrome.google.com/webstore/detail/nod-reactions-for-
google/oikgofeboedgfkaacpfepbfmgdalabej

As reações dos emojis são de 
forma instantâneas e 
desaparecem em segundos. 
Para ter essa interação, o aluno 
precisa instalar em seu 
computador também essa 
extensão.

Elas aparecem no canto inferior a 
sua esquerda com a reação e o 
nome .

Nod - Reactions for Google Meet

https://chrome.google.com/webstore/detail/nod-reactions-for-google/oikgofeboedgfkaacpfepbfmgdalabej


Nod - Reactions for Google 

Meet: fazer uma pergunta



A mão levantada da tela 

Assim que o aluno clica para levantar a mão, ela fica no visor da chamada do
responsável pela aula. Assim que a pergunta foi respondida, professor pode

com o cursor fechar. Enquanto isso não ocorrer, vai permanecer na sua tela.



Google Meet Call Timer

https://chrome.google.com/webstore/detail/google-meet-call-
timer/pappcjmimkmjekiaiedkhfogpclanicb

Nesta extensão é possível ligar o 
cronometro para o tempo da aula e
tempo de apresentação, por exemplo.
Quando o tempo passa, a contagem 
continua de forma vermelha. 
É possível deixar ele ligado ou 
desligado.

https://chrome.google.com/webstore/detail/google-meet-call-timer/pappcjmimkmjekiaiedkhfogpclanicb


Google Meet Call Timer



Google Meet Grid View

https://chrome.google.com/webstore/detail/google-meet-grid-
view/kklailfgofogmmdlhgmjgenehkjoioip

https://chrome.google.com/webstore/detail/google-meet-grid-view/kklailfgofogmmdlhgmjgenehkjoioip


Google Meet Grid View

Essa extensão permite realizar escolhas e mostrar na forma de grade 
os alunos presentes, por exemplo.



Dualless

https://chrome.google.com/webstore/detail/dualless/bg
dpkilkheacbboffppjgceiplijhfpd?hl=en-GB

https://chrome.google.com/webstore/detail/dualless/bgdpkilkheacbboffppjgceiplijhfpd?hl=en-GB


Web Paint



Site sem alteração



https://chrome.google.com/webstore/detail/web-
paint/emeokgokialpjadjaoeiplmnkjoaegng

Site com texto editado e destaque através 
do circulo na cor verde 

https://chrome.google.com/webstore/detail/web-paint/emeokgokialpjadjaoeiplmnkjoaegng


É possível alterar a cor, usar formas na apresentação do site,
apagar alguma parte do destaque, entre outras alterações.



Meet Attendance

https://chrome.google.com/

webstore/detail/meet-

attendance/nenibigflkdikham

lnekfppbganmojlg

https://chrome.google.com/webstore/detail/meet-attendance/nenibigflkdikhamlnekfppbganmojlg


Lista de chamada criada e salva no 
drive escolhido





 Acessar o Google Classroom
através do endereço:
classroom.google.com e verificar
se está logado com o e-mail
institucional ou gmail.

 Clicar no + para criar turma.



 Colocar as características da turma e clicar em Criar



 Turma criada!!!!

No mural

podem ser

colocado

recados

para os

alunos!!



 No item ATIVIDADES podem ser postados material, vídeos, avaliações, etc.



 Clicando em CRIAR podem ser criados TÓPICOS.



 Clicando em CRIAR podem ser postados MATERIAIS.



 Clicando em ADICIONAR podem ser colocados os arquivos pertinentes à
descrição do material.



 Clicando em SELECIONAR ARQUIVOS DO SEU DISPOSITIVO
podem ser colocados os arquivos pertinentes à descrição do
material;

 Selecionando o arquivo desejado deve clicar para FAZER
UPLOAD.



 Deverá ser escolhido o tópico em
que o material deve ser colocado.

 Por fim o material deverá ser postado.





 Nessa aba PESSOAS podem ser incluídos professores e os alunos;
 Também nessa área tem o código da turma que pode ser enviado para os estudantes.







Referência para extensão 

 Como usar as 8 principais extensões do 

Google Meet [Grid View, Meet Attendance, 

Cronômetro, etc.]

https://www.youtube.com/watch?v=MvieiBDFu

6M

https://www.youtube.com/watch?v=MvieiBDFu6M

