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COMO ACEDER? 

 
  COMPUTADOR     TABLET E SMARTPHONE 

Computador - aceder ao e-mail institucional, clicar no botão do Google 
Apps e à semelhança da Drive ou outra aplicação clicar no ícone do Google 
Meet (Google Reunião). 
 

Tablet e Smartphone - Aceder ao Google Play ou App Store, procurar pela 
aplicação, selecionar e instalar como mostra a imagem. 



COMO ENTRAR NUMA REUNIÃO? 

OPÇÃO 1 
Clicar no link dos convites/notificações que irão receber por e-mail. 



COMO ENTRAR NUMA REUNIÃO? 

OPÇÃO 2 
Aceder à aplicação e selecionar a reunião agendada pretendida. 



COMO ENTRAR NUMA REUNIÃO? 

OPÇÃO 3 
Aceder à aplicação e introduzir o código da reunião. 



COMO INICIAR UMA REUNIÃO? 



OPÇÕES DURANTE A REUNIÃO? 



ESCLARECIMENTOS? 

1-  As reuniões serão agendadas no Google Calendar e receberão um 
convite por cada uma em que tenham que participar. 
Para aceder por essa via basta seguir as opções 1 e/ou 2 de 
“COMO ENTRAR NUMA REUNIÃO?” 
2- Para permitir o acesso em quaquer equipamento, todas as reuniões 
terão um código, com o qual poderão aceder seguindo a opção 3 de 
“COMO ENTRAR NUMA REUNIÃO?” 
3- Se por qualquer motivo não receberem, apagarem, não conseguirem 
entrar pelo link da notificação enviada por e-mail, ou não vos surgir o 
agendamento na página de entrada do Google Meet, nesse caso utilizem 
igualmente o código da reunião e sigam as indicações do ponto anterior. 
4- As opções apresentadas em “OPÇÕES DURANTE A REUNIÃO?” têm 
que ser experimentadas e testadas, pois variam conforme o dispositivo 
utilizado, número de participantes…  Utilizem as reuniões que serão 
agendadas para o efeito e/ou consultem a           do Meet  para mais 
esclarecimentos específicos. 
Qualquer dúvida, pte@aefarruda.pt 
Bom trabalho!! 



COMO ACEDER AO GOOGLE CALENDÁRIO 

 
      

Aceder ao e-mail institucional, clicar no botão do Google Apps e à semelhança da Drive ou outra aplicação clicar no ícone do 

Google Calendário. 

O aspeto depende da opção selecionada e pode ser alterada no botão indicado na parte superio direita da imagem. 

Para este tutorial será usado o aspeto “mensal”, mas pode ser feito com qualquer um dos outros. 



COMO AGENDAR UMA REUNIÃO 

1- Clicar no dia pretendido para o agendamento da reunião; 
2- Selecionar o botão “Mais opções” na janela que surge. 

O Processo de agendamento pode ser feito diretamente nesta janela. Contudo, em “Mais opções” é mais fácil ter uma noção 

global de todo o processo e perceber se ficou tudo ok! 



COMO AGENDAR UMA REUNIÃO 
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LEGENDA 
1- Colocar o nome do evento/reunião; 
    Desativar a opção “Todo o dia” para surgirem as opções horárias; 
    Selecionar as datas e horas de início e fim do evento; 
    Atenção que o “Fuso horário tem que estar em “GMT Lisboa”. 
2- Clicar em “Adicionar videochamada” e selecionar “Hangouts Meet”; 
3- Por baixo irão surgir os detalhes da reunião, nomeadamente o link e o 
    código (ID). Para salvaguardar que todos os intervenientes serão 
    notificados, recomendo que seja enviado um email aos convidados com 
    estes dados. 
4- Nesta secção podem-se adicionar notificações para serem avisados da 
    reunião, com o meio e a antecedência preferida. 
    Esta opção só fuionará no vosso calendário; 
5- Inserir no espaço “Adicionar convidados”, o(s) nome(s) (email) do(s) 
    interveniente(s) pretendidos. Atenção às opções que possam surgir e 
    confirmem que só escolhem e-mails terminados em @aefarruda.pt; 
    Recomendo que desativem as opções “Modificar evento” e “Convidar 
    outras pessoas”; 
6- Este campo é destinado às informações que irão acompanhar o convite.
7- Na janela que surge ao clicar em “Guardar” selecionar “Enviar”. 
 


