
Google meet

VIDEO CONFERÊNCIA, TELEFONE EM 
NUVEM, WEBINARS E CHAT

https://new.edmodo.com/

Descrição

Este recurso pode ser 
útil para os alunos com:

Preço

Grau de acessibilidade

 Utilização prática

Google Meet é uma aplicação de 
videoconferência gratuita para 
utilizadores e escolas Google que 
tenham criado uma conta Google. 
O Google Meet está também 
disponível numa gama de 
dispositivos, incluindo 
computadores de secretária, 
smartphones, etc. Também lhe 
permite gravar videoconferências 
para visualização posterior.
 

Desde que tenha uma conta 
Google (e endereço de gmail), 
pode utilizar gratuitamente o 
Google Meet para reuniões 
online de até 60 minutos até 
100 participantes.
 

A candidatura fornece legendas 
ao vivo do curso. O aluno pode 
também gravar a lição para a 
ouvir mais tarde.
 

di�culdades de 
aprendizagem.
de�ciência visual.
de�ciência auditiva.
todos os alunos.

 
 

Esta aplicação permite-lhe dar cursos online de uma forma interactiva e 
adaptada a todos: 

partilhe o seu ecrã e assim transmita powerpoint e vídeo com os seus 
alunos.
grave a sessão para a partilhar com os alunos ausentes
gerar legendas ao vivo.
partilhar documentos de trabalho, etc...   

 
 



Como utilizar?

https://new.edmodo.com/

Etapa 1.

Etapa 2.

Etapa 3.

Ligar, dar um curso online, gravar e ter 
legendas.

Ligue-se ao Google Meet e 
clique ou toque em "Use um 
código de reunião" (pode dizer 
"Introduza um código de 
reunião" no telemóvel). Assim 
que o seu código estiver 
inserido, desde que a sessão 
tenha começado, introduzirá a 
chamada e poderá começar a 
falar com a sua equipa.
 

Se necessário, utilize o chat 
para falar, deixar 
comentários ou permitir que 
os seus alunos façam 
perguntas.
Pode também partilhar 
documentos através do chat. 
Prima o clip de papel no 
canto inferior direito do chat.
 
 
 

Clicar nos três pequenos 
pontos e ativar as legendas. 
 
Elas serão então ativados na 
parte inferior do ecrã quando 
você ou um dos seus alunos 
falarem.
 
 


