Este tutorial encontra-se dividido em duas partes:

12-

Utilização do Google Meet com os alunos.
Utilização do Google Meet em reuniões com professores e/ou
Pais/Encarregados de Educação.

1-

Utilização do Google Meet com os alunos.

Quando se pretende realizar uma videoconferência (aula) com os alunos, pode-se
utilizar o link gerado automaticamente pela Classroom (ver imagem).
ATENÇÃO: O professor deve ser SEMPRE o primeiro a entrar na videoconferência,
pelo que esta ligação não deverá estar visível muito tempo antes de a aula iniciar. Se
algum aluno se antecipar ao professor, será ele quem assumirá o controlo da
videoconferência e das definições de segurança.
Para evitar que esta situação ocorra, ou que haja uma partilha indevida do link, deve-se
desativar, na Classroom, a opção “visível para os alunos”, da seguinte forma:


Link do
Meet
gerado
pela
Classroom



Recomenda-se que, por cada videoconferência (aula), se opte pela criação de
um novo link, através dos seguintes passos:





Sempre que se seleciona a opção “Repor” é gerado um novo link de sessão Meet, que
ficará visível na página inicial da Classroom para os alunos.

Durante a videoconferência, o professor deverá aceder às definições de segurança e
desativar as opções que possibilitam que os alunos partilhem os seus ecrãs e que
escrevam no chat.






2-

Utilização do Google Meet em reuniões com
professores e/ou Pais/Encarregados de Educação.

A forma mais simples de agendar uma videoconferência sem limite de tempo é através
da aplicação Calendário, em www.google.pt (requer autenticação):






Alterar o
título


Escolher
data e
hora




Escolher
frequência
da reunião


Adicionar
contactos
dos
participantes
(facultativo)


Adicionar
videoconferência
Guardar


Enviar
convite por
email, se
foi
preenchido
o passo 7



Atenção: Se os
participantes não
pertenceram ao
domínio
@aemirandela.pt, é
exibida a seguinte
mensagem:

No dia e hora agendados basta entrar no Meet, onde se encontra a ligação para a
reunião:





