
Google Site
App do Google

Como criar um site no 
Google para a sua 

escola

Secretaria Municipal de Educação
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Acompanhe a mãozinha
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Faça login com sua conta @educa
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Digite seu e-mail @educa e faça seu login
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Entre no Google App
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Entre no Google App e clique em Sites
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Entre no App Site
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Agora é só começar! Clique em Sites
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Selecione Em branco
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Se quiser você pode utilizar os disponíveis na Galeria
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Dê um  título, altere a imagem...
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Dê um  título, altere a imagem...
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Usufrua de todas as ferramentas para ir completando seu site...
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É  bem  intuitivo!
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Insira páginas no seu site

Exemplos de páginas inseridas nesse modelo: Início; Turmas; 
Atividades; Projeto Pedagógico. Insira as páginas que achar 
necessário.
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Inserindo página por página

1) Clique em Páginas

2) Em seguida clique em +
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Clique em + para inserir uma página 
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Inserindo uma página, por exemplo: Turmas

1) Clicando em + 

aparecerá uma caixa e 

diálogo que você 

nomeará a sua página. 

Por exemplo:

 Turmas 

2) Em seguida, clique 

em Concluído
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Inserindo uma página, por exemplo: Turmas

Pronto! Sua página 
foi criada e 
apareceu na sua 
pagina inicial!

Clicando sobre ela 
você será 
direcionado para a 
página criada!
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Inserindo subpáginas, por exemplo: Turma 1, Turma 2...

 Clique em Turmas e em seguida em Adicionar subpágina
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Inserindo subpáginas, por exemplo: Turma 1, Turma 2...

 Observe que já 

apareceu o sinal  em    

Turmas

 e a página

 da Turma 1

 já fica disponível
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Inserindo subpáginas, por exemplo: Turma 1, Turma 2...

 Vá criando quantas  

subpáginas 

achar

necessário parta o seu 

site! 
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Inserindo páginas e  subpáginas

 Continue a criar páginas e 

subpáginas!
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E assim seu site vai tomando forma...
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Agora vamos alimentar as páginas

Vamos inserir um texto na Página Inicial. Para isso, vá em Inserir Caixa de 

Texto ou Drive. Se escolher Caixa de Texto consegue colar o texto escolhido. Se 

escolher Drive consegue inserí-lo já formatado como foi salvo.
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Inserimos um texto que ficará na página inicial

Você consegue formatá-lo usando os botões que surgem logo acima da caixa de 

texto. Quando terminar clique em Publicar.
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Depois de feito, ficará assim...
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Continue alimentando as páginas 
seguindo o mesmo raciocínio

Você pode selecionar arquivos do Google Drive em PDF
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Coloque links no rodapé
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Coloque links no rodapé
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Coloque links no rodapé

Clique em Inserir link , cole o link de acesso e escreva o título que 
ficará indicado no rodapé. Use a tecla Tab para espaçar um do outro.
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Coloque links no rodapé para facilitar o acesso

Clique em Inserir link , cole o link de acesso e escreva o título que 
ficará indicado no rodapé. Use a tecla Tab para espaçar um do outro.



Agora é só começar! 
Mande o link do site 
da sua escola para 
divulgarmos no site 

oficial da SME 
Teletrabalho!
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sme.teletrabalho@educa.campinas.sp.gov.br



Bom 
trabalho!Mande 

suas dúvidas 
para o 

Teletrabalho!

33

+
+

+

+

+

+

+
+

sme.teletrabalho@educa.campinas.sp.gov.br


