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Como utilizar uma conta
GOOGLE (e-mail, drive,
plataformas, calendário, etc.)
Como fazer o login 
Como utilizar a plataforma
para interagir com os
professores

INTRODUÇÃO
Apresentação do tema da
lição:
O que é o Google?
O que é o espaço de trabalho
do Google Educação?
Quais são os nossos
objectivos?

Apresentação da plataforma
 

 
Fase preparatória 
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Utilização de plataformas digitais: Como 

utilizar o Google Classroom
 

Educação de Adultos

Expositiva 
Trabalho Individual 
Plenário

Material Necessário

Descrição da Atividade



FORMAÇÃO EXPOSITIVA 

Os pais (formandos) aprendem o que é e como utilizar uma conta Google
que será utilizada para aderir à plataforma de sala de aula Google. 
Depois disso, a plataforma é apresentada.
Google Classroom é uma plataforma de aprendizagem mista gratuita
desenvolvida pela Google para instituições educativas e, durante o período
da pandemia, tornou-se muito popular nas escolas, uma vez que ajuda a
simplificar a criação, distribuição e classificação das tarefas. 
Google Suite integra uma variedade de outras Aplicações Google para a
Educação, tais como Google Docs, Google Sheets, Google Slides, Gmail, e
Google Calendar numa plataforma coesa para gerir a comunicação entre
alunos e professores. Os estudantes podem ser convidados a participar numa
aula através de um "código de aula" privado ou ser importados
automaticamente de um domínio escolar. Cada turma cria uma pasta
separada no respectivo Google Drive do utilizador, onde o aluno pode
submeter o trabalho para ser classificado por um professor. As tarefas e
datas de entrega são adicionadas ao Google Calendar, onde cada tarefa
pode pertencer a uma categoria ou tópico. 
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Melhorar as aptidões e competências digitais dos pais;
Promover o conhecimento sobre como utilizar plataformas
dedicadas à utilização didáctica;
Apoiar a utilização das plataformas de ensino/aprendizagem para
participar no ensino à distância.

Atividade prática
 
Os formandos entram nas suas contas Google e na plataforma Google
Classroom.
Depois disso, são divididos em grupos de 2 pessoas.
Os formandos navegam na plataforma e familiarizam-se com ela.
Simulação: o formador é o professor na plataforma. Ele cria a turma onde o
material é carregado em pastas dedicadas. Os formandos são convidados a
juntar-se à turma como estudantes com as suas pastas dedicadas. Na
turma, encontram o material, e um link do Google Meet, onde podem seguir a
aula online. Na simulação, todas as funções das plataformas são explicadas
para que os pais possam aprender a utilizá-las com os seus filhos.
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Objetivos Gerais
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Trabalho a pares: 
- Fase prática: simulação

Aula expositiva:
. 

- Fase preparatória: Introdução e explicação

Avaliação:
-Os formandos partilham o feedback com o professor

Aprendizagem cooperativa:
-Os formandos partilham as suas impressões para melhor compreender
a lição

Video tutorial: 
https://www.youtube.com/watch?v=qSxNLaWm74g

Google Classroom: 
https://edu.google.com/intl/ALL_it/products/classroom/
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Recursos Online

Metodologias usadas
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