
DIY: Transmissão 
ao-vivo e 

vídeo-aula no 
Google Meet

DIY: Do it Yourself



Importante

Abra sua apresentação de slides e deixe-a 
minimizada

Utilize o navegador Google Chrome e 
acesse seu e-mail corporativo para ter 

acesso ao Google Meet



Como usar o Google Meet? Login no e-mail 
corporativo



Inicie sua transmissão



Nomeie sua aula



Clique em continuar



Entre na plataforma de transmissão e clique em “Participar 
agora”

Aqui irá aparecer a imagem 
da sua WebCam



Na sequência, aparecerá esta tela. Clique em “Copiar informações 
sobre como participar”. 



Você pode colar o link gerado diretamente no 
Google Classroom - na aba “Mural”- ou enviar por 
E-mail ou WhatsApp para convidar pessoas  



Você pode convidar alunos diretamente, clicando em “Adic. 
pessoas” e incluindo os e-mails dos convidados. A 
plataforma aceita qualquer tipo de e-mail. 



Busque e selecione os e-mails dos convidados 
e clique em “Enviar convite”



Inicie a gravação da aula para disponibilizar posteriormente



Aceite o pedido de consentimento



Os alunos logados aparecerão na tela. Então você pode iniciar a 
transmissão clicando no botão à direita da sua tela

Clique aqui



Selecione sua apresentação de slides



Selecione sua apresentação de slides



Selecione sua apresentação de slides



Neste momento, enquanto a tela estiver sendo 
compartilhada, você não conseguirá ver os alunos. 
Porém, você pode proceder à aula normalmente. 

Peça para que, neste momento, os alunos 
desliguem o microfone para que não haja ruído.



Quando terminar, minimize a apresentação de slides novamente 
e finalize sua apresentação, clicando em “Parar apresentação”



Você pode continuar interagindo com os alunos 
pelo Chat, com mensagens por escrito ou por áudio



Para escrever no chat, digite sua mensagem no campo no canto 
inferior direito e clique na seta para enviar



Quanto terminar, interrompa a gravação



Sua gravação ficará salva no Google Drive



No Drive...





Os alunos receberão via e-mail o arquivo da 
aula gravada automaticamente.

Você também pode disponibilizá-la no 
Classroom da sua disciplina para que eles 

tenham acesso permanente.



Mãos à obra!

Dicas para um bom vídeo

Escolha um lugar com 
iluminação e sem ruídos

Crie uma identidade visual para 
os slides - um layout padrão.

Atenção à velocidade da fala...

Mantenha contato visual com a 
câmera

Seja autêntico!
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