
MANUAL DE 
UTILIZAÇÃO 
PARA 
PRINCIPIANTES

Esta funcionalidade permite criar uma mensagem rápida ou ou 
serve para partilhar algo com a turma (ex.: vídeo, link, mapa 
mental, etc.)

No Stream da turma, escrever a 
mensagem e clicar em Adicionar 
(Google drive; link; ficheiro; 
youtube). Podemos ainda escolher 
se queremos partilhar com todos 
os alunos ou apenas alguns.

Esta funcionalidade permite fazer uma questão rápida acerca 
de um tema/tópico. Pode ser de resposta curta ou de escolha 
múltipla. Os alunos podem responder uns aos outros e editar a 
resposta.

Nos Trabalhos da Turma, clicar 
em Criar - Pergunta. Digitar a 
pergunta e as instruções e escolher 
o tipo de resposta. Temos ainda a opção de adicionar um documento do 

Google drive, link, ficheiro, youtube para 
complementar o trabalho do aluno.✪Sónia Rodrigues 
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Esta funcionalidade permite criar trabalhos tipo questionário. 
Automaticamente cria uma folha de questionário em branco. 
Podem ser de resposta curta/longa (parágrafo) ou de escolha 
múltipla.

Em Trabalhos da Turma, clicar em Criar - Trabalho com 
questionário. Digitar o Título e as instruções e, de seguida 
clicar no Blank Quiz que é gerado automaticamente. Ir colocando 
as questões pretendidas, adicionando outra ou clicando no ícone 
de “duplicar”. Podemos adicionar ainda imagens, (ícone ao lado da 
pergunta) vídeos ou secções através da barra lateral.

✪Sónia Rodrigues 

Imagem
Vídeo
Secção

Duplicar
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No ícone Definições, no separador Geral, deixar marcada a 
opção Restringir a utilizadores do domínio AESAS. No 
separador Questionários, marcar a opção “Imediatamente 
após o envio”. Assim, o total só será mostrado quando o aluno 
acabar de responder a todas as questões. No final, clicar em 
Salvar.

Após as questões feitas, passamos para as respostas, clicando em Chave 
de Respostas. Neste passo, devemos digitar as respostas correctas e 
atribuir a respetiva pontuação. Podemos ainda adicionar comentários, 
quer às respostas correctas, quer às incorretas. Também podemos ainda 
enviar um link ao aluno para que este possa rever algum conteúdo 
necessário para a realização da tarefa. No final, clicar em Concluído. 
Quando o questionário estiver pronto, clicar em Enviar.

✪Sónia Rodrigues 
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Quando criamos qualquer tipo de trabalho (com questionário, 
pergunta ou material), e adicionamos um ficheiro, link, vídeo 
ou imagem, devemos ter em atenção o anexo. Há 3 hipóteses: 
os alunos podem ver o ficheiro; os alunos podem editar o 
ficheiro; fazer uma cópia para cada aluno.
A opção “fazer uma cópia para cada aluno” é a mais segura. 
NB: se não o fizermos nesta etapa, ao editar uma publicação 
não podemos utilizar esta opção. O aconselhável é eliminar e 
criar um novo trabalho.

Quando nos enganamos ou esquecemos de assinalar a opção de 
“fazer uma cópia para cada aluno”, podemos editar ou eliminar 
um trabalho.

Mais info:http://www.apensarem.net/2018/11/14/tutorial-google-
classroom-ep-2-utilizacao-do-ponto-de-vista-do-professor/

http://www.apensarem.net/2018/11/14/tutorial-google-classroom-ep-2-utilizacao-do-ponto-de-vista-do-professor/
http://www.apensarem.net/2018/11/14/tutorial-google-classroom-ep-2-utilizacao-do-ponto-de-vista-do-professor/
http://www.apensarem.net/2018/11/14/tutorial-google-classroom-ep-2-utilizacao-do-ponto-de-vista-do-professor/
http://www.apensarem.net/2018/11/14/tutorial-google-classroom-ep-2-utilizacao-do-ponto-de-vista-do-professor/
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Esta funcionalidade permite criar, reutilizar, importar, 
exportar, ver ou avaliar rubricas de trabalhos dos alunos.

Após criar um trabalho/tarefa, clicar em Rubrica no canto 
inferior direito e seleccionar Criar, Reutilizar Rubrica ou 
Importar do Sheets (se já tiver criado alguma 
anteriormente). Para criar uma nova, clicar em Criar 
Rubrica, e preenche os espaços definidos (exemplo para uma 
composição ou resumo sobre uma obra lida):
- Título do Critério (Introdução);
- Descrição do critério (parágrafo inicial);
- Pontos (atribuir o total de pontos para cada nível)
- Título do nível (Excelente)
- Descrição (Utiliza várias estratégias de introdução, 

focando...)

Total de pontos

- Duplicar 
critério

- Eliminar 
critério

- Mover 
critérios
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Esta funcionalidade permite partilhar o 
ecrã com os alunos quando estamos numa 
aula síncrona. Podemos partilhar um 
documento, uma imagem, um vídeo, um PPT 
ou até o manual.

Após iniciar uma reunião (síncrona), 
clicar em Apresentar agora e escolher 
a opção Ecrã inteiro ou uma Janela. 
Ao mesmo tempo, podemos alternar as 
apresentações, sendo que o vídeo 
continua a decorrer.
Temos ainda a opção de gravar a 
“aula” (botão 3 pontos verticais), 
ficando este ficheiro guardado na drive 
do nosso PC, assim como aquilo que 
ficou registado no chat.

Esta funcionalidade permite iniciar uma 
reunião online (sessão síncrona) com os 
alunos.

Aceder a meet.google.com e clicar em 
Participe ou Inicie uma reunião. Poderá 
inserir um código/nome da reunião ou deixar 
em branco. Irá aparecer uma caixa com o 
link para enviar por email aos alunos ou 
clicam em Adicionar pessoas e digitam os 
emails ou nomes.
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Problema
O s m e u s a l u n o s n ã o 
conseguem ed itar os 
documentos que lhes 
atribui.

Resolução de problemas

Solução
Depois de anexar os 
documentos, seleccionar 
“Fazer uma cópia para 
cada aluno”

Problema

Solução

Estou a editar uma tarefa 
e não consigo encontrar 
“fazer uma cópia para 
cada aluno”.

Não pode fazer uma cópia 
em modo de editar. Tem 
de apagar o trabalho e 
começar de novo.

O s m e u s a l u n o s n ã o 
conseguem editar “slides” 
nos seus telemóveis/
dispositivos móveis.

Problema

Solução
P a r a t r a b a l h a r e m 
dispositivos móveis, os 
alunos devem descarregar 
a Google Slides App

Problema Não consigo anexar um 
documento do Google 
forms.

Solução
Não se pode anexar um documento 
do Google forms. Devemos clicar 
em Adicionar/ Link (remete para 
o documento que havíamos criado 
anteriormente no Google forms).
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Problema
Os alunos entregaram um 
trabalho, mas precisam de 
o corrigir.

Resolução de problemas

Solução
Clicar em Trabalhos da Turma - Trabalhos entregues. 
Procurar o aluno em questão, clicar nos seus trabalhos e 
escrever um comentário na caixa de comentários que 
aparece ao lado (ou clicar no ícone). Pedir para anular a sua 
entrega, corrigir e devolver novamente.

Ensino os mesmos conteúdos a 
várias turmas. Quero usar os 
mesmos trabalhos para essas 
turmas.

Problema

Solução
Há uma opção para atribuir o mesmo 
trabalho a várias turmas.  Quando 
estamos a criar um trabalho, na barra 
lateral direita, clicar em Para e 
escolher quais as turmas que 
queremos.
Há ainda a opção de Reutilizar um 
post antigo.


