
Dicas para usar o Google Meet em casa

● Confirme se a criança está usando a conta 
do Google Workspace for Education 
Caso ela esteja se comunicando com 
professores ou turmas, verifique se a conta 
utilizada é uma Conta do Google e não uma 
pessoal.

● Consiga ajuda com os deveres de casa
Você pode receber ajuda com deveres de 
casa ou agendar reuniões com professores.

● Crie um ambiente excelente
Para garantir que a criança tenha a melhor 
experiência no Google Meet, instale a versão 
mais recente. Se você tem uma largura de 
banda baixa, é possível desligar a câmera 
no dispositivo da criança para melhorar 
a qualidade da Internet. 

● Incentive a participação
A criança pode usar a ferramenta "Levantar 
a mão" para fazer perguntas aos professores 
e os recursos de chat para conversar com 
toda a turma.

Guia do responsável para o Google Meet
Não pode ir a encontros presenciais? Use o Google Meet para se comunicar fora da sala 
de aula

edu.google.com

O Google Meet faz parte do Google Workspace e está 
disponível sem custos para as escolas que usam o Google 
Workspace for Education. Os professores usam o Google 
Meet, uma ferramenta de videoconferência, para se 
conectar individualmente com os estudantes, facilitar 
o ensino remoto ou fazer reuniões e conferências 
virtuais com familiares e responsáveis.

Caso a criança tenha um computador ou dispositivo móvel 
com acesso à Internet e uma conta do Google Workspace 
for Education, os professores podem dar continuidade às 
aulas por vídeo, usando o Google Meet.

Por que as escolas preferem o Google 
Meet?

● Administradores configuram o Google Meet
O administrador de TI da sua escola vai 
configurar e ativar o Google Meet para 
garantir que alguns recursos apareçam 
apenas para professores.

● Os professores estão no controle
Apenas o professor pode silenciar o som e 
remover participantes de uma reunião, ou 
seja, estudantes não conseguem executar 
essas ações acidentalmente 
ou de propósito.

● Use legendas instantâneas
É possível ativar as legendas instantâneas 
para estudantes surdos, com perda 
auditiva ou que precisam de ajuda 
para focar.

● Fácil de usar
Participe de uma reunião na escola 
ou em casa usando um computador ou 
dispositivo móvel: basta clicar e entrar.

https://support.google.com/a/users/answer/9300131?hl=en
https://support.google.com/meet/answer/10159750?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
https://support.google.com/meet/answer/10159750?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
https://support.google.com/meet/answer/9308979?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
http://edu.google.com
https://support.google.com/meet/answer/9300310?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
http://meet.google.com


O Google Meet oferece proteção à privacidade de estudantes e professores:

● O Meet adere a padrões de segurança da IETF para os protocolos Datagram 
Transport Layer Security (DTLS) e Secure Real-time Transport Protocol (SRTP)

● Todos os dados do Google Meet são criptografados em trânsito por padrão 
entre o cliente e o Google

● Por padrão, usuários anônimos não podem entrar em reuniões

● Não é necessário instalar plug-ins para usar o Google Meet na Web. 
Ele funciona inteiramente no Chrome e em outros navegadores, por isso 
é menos vulnerável a ameaças de segurança

● O Google Meet tem recursos antiabuso e controles para reuniões seguros 
ativados por padrão
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Segurança dos estudantes no Google Meet

O Google tem o compromisso de criar produtos 
que ajudem a proteger a privacidade de estudantes 
e professores, além de oferecerem segurança para 
as escolas.

Quando uma criança usa o Google Workspace for 
Education, ela não recebe anúncios e o Google faz tudo 
em conformidade com as leis FERPA1, COPPA2 e GDPR, 
além de não armazenar os dados do estudante.

Quer saber mais? 
Aqui estão algumas perguntas para você começar 
a falar sobre tecnologia em casa:  

● Você usa digitação por voz ou legendas na escola? 
Como seus professores estão usando o Google Meet 
nas aulas? 

● Você gosta de ver seu professor e colegas de turma 
no vídeo?

● Quais são as regras para usar o Google Meet? E qual 
a diferença entre elas e as regras das aulas presenciais? 

Saiba mais sobre o Google Meet e como 
ajudar sua criança a resolver problemas 
acessando nosso Guia de início rápido 
e a Página de treinamento.

https://support.google.com/a/users/answer/9300131
https://support.google.com/a/users/answer/9282720?visit_id=637188651704577464-901458039&hl=en&rd=1

