
  

Tutorial Google Meet
Acesse: meet.google.com

Fazendo Login
Começar Reunião/Aula

Conhecendo Sala Online
Convidando Alunos
Apresentando a Tela



  

Para iniciar uma transmissão de sua reunião/aula é muito 
importante que você esteja conectada com sua conta 
institucional @educa.campinas.sp.gov.br por que sem ela não 
será possível iniciar uma reunião/aula online.

Fazendo Login



  

Após o login será aberto a tela inicial onde nela, você 
pode iniciar sua reunião/aula, clicando em “ Participar/
Iniciar reunião” 

Começar uma reunião/aula

Imagem 2 – iniciar/ participar da reunião

Imagem 3 – nomear sala 

Clicando no botão acima (Imagem1) 
automaticamente, será exibida uma tela (imagem 2) 
de nomeação da sala, clicando em continuar sua sala 
online estará criada.



  

Imagem 4 – Conhecendo sua sala

Após ter criado sua sala existem algumas 
ferramentas que você pode estar usando durante 
suas aulas.

Botão para ligar e desligar o microfone

Botão para ligar e desligar a câmera do 
dispositivo.

Botão de iniciar a reunião

Botão de apresentação

O que é apresentar? 
Com essa ferramenta você pode apresentar a tela do 
seu computador, como slides, anotações, 
documentos.

Conhecendo sua sala



  

Imagem 4 – Conhecendo sua sala

Clicando em “ Participar agora”, sua sala está criada 
com sucesso.



  

Convidando alunos

Após ter criado sua sala serão exibida as informações 
da sala como o link de acesso. O da minha sala é 
https://meet.google.com/pdv-zduu-qzk. Com o link de 
acesso você pode enviar para todos que deseja 
convidar para sua aula.

É recomendável pedir para que os participantes 
desliguem o microfone antes de entrar na sala.

E podendo também convidar o aluno por e-mail, 
clicando em “Adic. Pessoas”, e inserindo o e-mail do 
aluno ou participante.

https://meet.google.com/pdv-zduu-qzk


  

Durante uma reunião, você pode 
enviar mensagens para os outros 
participantes usando o chat(bate-
papo) que se encontra no canto 
superior direito da tela.
Um participante também pode 
enviar mensagens.

As mensagens ficam visíveis para 
todos na reunião.

Chat para mensagens



  

Apresentando a Tela

Em uma aula, clicando no botão “Apresentar agora” 
localizado no canto inferior direito, você pode selecionar 
uma janela para transmitir para a sala, por exemplo: 
slide, documento, anotações.

Selecione a tela que deseja transmitir, e clique em 
compartilhar.

Tela inteira transmite, 
tudo o que você vê na 
tela do computador.

Uma janela, você 
seleciona a tela que vai 
ser transmitida.
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