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Optamos denominar de Mediações e não aulas por entendermos que o próprio 

conceito de aula necessita ser repensado. O Google Meet é um aplicativo 
de videoconferência do Hangouts focado na realização de reuniões on-line. que permite 
uma interação entre pessoas em tempo real. O aplicativo de conferência on-line suporta 
Windows e Mac OS, bem como o iOS e o Android para dispositivos móveis.  

Antes de usar o Meet é preciso pensar:  

 

Ao planejar as atividades de ensino, é preciso levar em conta que a Sala Virtual apesar de 
suas potencialidades, possui características distintas da sala presencial. Portanto, 
verifique os seguintes aspectos: Quanto tempo devo ficar em atividade síncrona no 
Google Meet? Quais atividades devem ser realizadas? Quanto tempo?  
 

MANTENHA SEU ALUNO ATIVO, ATRIBUA ATIVIDADES, ORGANIZE E SISTEMATIZE 

TAREFAS LEVANDO EM CONTA O PROTAGONISMO DO ESTUDANTE. 

 

COMO USAR O GOOGLE MEET? 

Para usar o aplicativo, basta acessar a página oficial do Google Meet. Se você tiver a conta 

corporativa, clique em “Iniciar uma nova reunião” e faça o login em seu nome de usuário. 

Uma vez logado, basta clicar em “Iniciar Reunião” e você pode começar com sua própria 

videoconferência on-line. 

Por que devo usar 
o Meet? 

Qual a finalidade 
? 
 

MEDIAÇÕES DIDÁTICAS POR MEIO DO GOOGLE MEET 

 

https://www.santodigital.com.br/5-motivos-para-se-ter-uma-sala-de-videoconferencia-na-empresa/
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                                      Google Meet 

COMO INICIAR A GRAVAÇÃO NO GOOGLE MEET? 

1. Quem pode gravar? O Organizador da reunião 
2. Onde os vídeos ficam armazenados? No Drive do organizador ou poderão ser 

acessados pela Agenda do Google. Também é enviado um link da gravação por e-
mail ao organizador 

Para iniciar e parar uma gravação de videoconferência no Google Drive você deve seguir 
os passos abaixo: 

1. Inicie ou participe de uma videochamada; 
2. Clique em “Mais > Gravar a reunião” para iniciar; 
3. Clique em “Mais > Interromper gravação” quando terminar. Ela 

será interrompida quando todos saírem da reunião; 
4. Aguarde ao menos 10 minutos para que o arquivo da gravação seja gerado e salvo 

em “Meu Drive > Gravações do Meet” do organizador. Um e-mail com o link da 
gravação também é enviado para o organizador, que poderá compartilhá-lo com 
outras pessoas. 

COMO SALVAR A VIDEOCONFERÊNCIA NO GOOGLE DRIVE? 

 
As gravações são salvas automaticamente na pasta do Google Drive do organizador.  
No link enviado por e-mail, você deverá: 

1. Clicar no link enviado para o e-mail; 
2. Aguardar a gravação ser aberta; 
3. Selecionar uma opção: 

• Clique em “Reproduzir” para reproduzir a gravação; 
• Clique em “Mais > Compartilhar” para compartilhar com outros usuários, 

digitando os nomes ou os endereços de e-mail. Você também pode copiar e 
compartilhar o link diretamente com quem quiser; 

• Clique em “Adicionar a Meu Drive” para adicionar a gravação a determinada pasta. 
Os participantes no mesmo domínio do organizador receberão acesso à gravação 
automaticamente. Ela também será vinculada de forma automática ao evento na Agenda, 
quando a reunião for realizada por meio desta. 
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COMO FAZER A APRESENTAÇÃO (TEXTO, SLIDES OU PÁGINA WEB) NO GOOGLE 

MEET? 
 
Iniciar Apresentação:  

1. No canto inferior direito, selecione Apresentar agora  
2. Selecione a tela inteira, uma janela ou a guia Chrome  

• Se você apresentar uma guia do Chrome, ela compartilhará o áudio dessa guia por 
padrão. 

• Para apresentar uma guia diferente, na parte inferior da tela, selecione Alterar fonte. 
3. Selecione o conteúdo que você deseja compartilhar. 
4. Selecione Compartilhar  
5. Se alguém estiver apresentando, confirme que você deseja apresentar. 

Pare de apresentar:  

6. Na janela Meet, clique em Stop Presenting . 

7. No canto inferior direito, você também pode clicar em Você está apresentando  Parar de 
apresentar  

 

 

Tutoriais no Yotube 

 
Como usar o Google Meet (TUTORIAL 2020) 
 

Como usar as 8 principais extensões do Google Meet [Grid View, Meet Attendance, 

Cronômetro, etc.] 

 

 

 

 
 
 
 

ORGANIZAÇÃO: GRUPO DIDATIC/UEL  
 

 https://ueldidatic.wixsite.com/website 

https://www.youtube.com/watch?v=G8kV6L-WPy4
https://www.youtube.com/watch?v=MvieiBDFu6M&t=120s
https://www.youtube.com/watch?v=MvieiBDFu6M&t=120s
https://ueldidatic.wixsite.com/website

