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G Suite - Aplicativos Google 
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São aplicativos desenvolvidos para atender a demanda de ensino.

Proporciona o acesso e o uso eficaz dos aplicativos Google.

Aplicativo Google em que o professor interage com os alunos, tira 
dúvidas, disponibiliza materiais, aplica avaliações processuais e 
formais.
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3. Google Documentos
Um aplicativo Google fundamental para a construção e edição de 
texto, no qual permite operações fundamentais de trabalhos 
acadêmicos e também executar atividades compartilhadas.
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G Suite For Education
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O que é G Suite For Education ?

- G Suite é um serviço do Google que oferece versões de vários 
produtos Google que podem ser personalizados de forma 
independente com o nome de domínio do cliente.

- É um conjunto de ferramentas desenvolvido para que professores 
e alunos aprendam e inovem juntos.

- Com o G Suite for Education, os professores podem criar 
oportunidades de aprendizagem, simplificar as tarefas 
administrativas e desafiar os alunos a pensar de forma crítica, tudo 
isso sem interromper os fluxos de trabalho em andamento. As 
ferramentas do G Suite for Education por si só já são eficientes, mas 
funcionam ainda melhor em conjunto.

- No G Suite você usufrui do: Google Sala de Aula, Meet, 
Documentos, Apresentações, Planilhas, Agenda, entre vários 
outros aplicativos.



E-mail Institucional 
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O que é o E-mail Institucional?

- O E-mail Institucional  é um e-mail de acesso exclusivo no Gmail 
(Aplicativos Google). 

- O uso deste e-mail proporciona uma maior eficácia de uso e 
resultados dos aplicativos G Suite, além de possibilitar um Drive 
ilimitado. 

- Com o E-mail Institucional deverá usado para todos os assuntos 
acadêmicos - SEI, Aplicativos Google, Blackboard Learn.

- A criação do E-mail Institucional é feita no ato da matrícula com a 
seguinte estrutura:

- primeironome.últimosobrenome@aluno.facmais.edu.br
- Ao fazer o primeiro acesso com seu E-mail Institucional  crie uma 

nova senha e memorize.

mailto:ltimosobrenome@aluno.facmais.edu.br


Acesse seu e-mail institucional

Clique aqui para iniciar 
seu acesso com seu 
e-mail institucional



Acesse seu e-mail institucional

O e-mail institucional será seu 
primeironome.último 
sobrenome@aluno.facmais.edu.br



Acesse seu e-mail institucional



Acesse seu e-mail institucional



Acesse seu e-mail institucional

Modifique a senha de 
alunoteste@aluno.facmais.edu.br

Aprenda mais sobre a escolha de umas senha esperta

Crie uma nova, forte senha que você não usa 
em outros websites

Crie a senha

Confirme a senha

Mude a senha



Acesse seu e-mail institucional

É importante você adicionar o 
número de seu telefone e de um 
outro e-mail, para caso de 
esquecimento da senha.



Conheça os Aplicativos G-Suite

Acesse seu Gmail e os 
aplicativos do Google já 
conectados com o e-mail 
institucional.



Conheça os Aplicativos G-Suite

Conheça os Aplicativos 
Google aqui - Drive, 
Documentos, Planilhas, 
Apresentações, Agenda, 
Meet, Classroom/Sala de 
Aula entre outros.



Google Sala de Aula
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Acesse seu Google Sala de Aula



Acesse seu Google Sala de Aula



Acesse seu Google Sala de Aula

Aqui você poderá clicar e 
participar de uma turma ou 
aceitar o convite enviado para 
participar em uma turma ou 
também criar uma turma (ex. 
um grupo de estudos).



Conheça seu Google Sala de Aula
Aqui você acompanha todas as postagens feitas 
pelo professor.

No mural você interagir com o 
professor e com os colegas.

Acesse as aula do 
Google Meet 
clicando aqui neste 
link.



Conheça seu Google Sala de Aula
Em Atividades, você estuda por meio 
dos materiais disponíveis, realiza 
exercícios, lê documentos acadêmicos, 
realiza avaliações, etc.

Clique para abrir 
o documento



Conheça seu Google Sala de Aula

Em caso de dúvidas, venha até este 
item disponível em Atividades e 
estude o tutorial.



Conheça seu Google Sala de Aula

Neste ícone você acompanha 
todas as avaliações processuais 
disponibilizadas pelo professor.



Conheça seu Google Sala de Aula

Aqui, você verifica a data e 
horário limite de entrega.

Aqui, você acessa a atividade 
no Google Documentos.

No ícone Ver seus trabalhos, 
clique e abrirá as Avaliações 
processuais atribuídas.



Conheça seu Google Sala de Aula

Responde a atividade 
conforme designado no 
documento e em seguida 
clique em entregar. 
Automaticamente, será 
redirecionado para o Google 
Sala de Aula, com uma 
mensagem de confirmação de 
entrega.

No Google Documentos 
você digita, faz formatação 
conforme as normas da 
ABNT e muito mais.



Atividades com o Google Documentos
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Google Documentos



Com o painel aberto, aperte “Documentos”



Caso não conheça é bom “FAZER UM TOUR”



Você pode criar documentos “em branco” ou 
usando modelos



Coloque TÍTULO no seu Documento

Aperte a qualquer momento e crie ou 
altere o título do seu Documento.



Usando a barra de ferramentas

Pode dar algumas dicas?

Sim! Faça testes para aprender a 
funcionalidade de cada ferramenta.

Ao passar o mouse sobre as ferramentas os 
seus nomes a atalhos aparecem.

Observe os símbolos, cada desenho mostra 
de maneira simples o que a ferramenta faz 

Sempre considere a seleção, escolhendo 
qual parte do texto você quer alterar.



Conhecer os menus suspensos

Quando clicar nos menus, irá aparecer lista de de opções e ferramentas.

Uma opção útil é fazer download do arquivo.



Compartilhar

Uma das coisas mais importantes em 
nossos tempos é o “Compartilhar”, com 
está opção você pode fazer mais, 
trabalhando em conjunto no mesmo 
arquivo com diversas pessoas 
simultaneamente.

As atividades 
ficam mais: 

DIVERTIDAS!

Os textos 
mais 

COESOS!

O trabalho 
fica mais 

PRODUTIVO!



Compartilhar

Escreva o nome da(s) pessoa(s) em 
“Adicionar pessoas e grupos” com que 
quer compartilhar.. 

Pode 
compartilhar 
com o link.

Pode 
configurar a 
forma de 
compartilhar.

Tudo pronto, é 
só “Concluir”.



Histórico de versões

Além de NÃO ser preciso de SALVAR, os documentos são 
salvos  automaticamente), você pode acompanhar 
histórico de versões e as nomear.

O que facilita muito o trabalho em EQUIPE.
Além da separação por cores de membro da equipe.



Explorar

Com o botão “Explorar” parte do texto 
selecionado pode ser pesquisada 

diretamente do Google.

As pesquisas podem ser 
pela “WEB”, “IMAGENS” 
ou no “DRIVE”.

Levar a imagem ao 
documento é fácil 

apenas apertar o botão 
+ “Inserir imagem” e as 
imagens apresentadas 

não apresentam 
direitos autorais.



Treinamentos

Você pode fazer treinamentos gratuitos do 
Documentos e outros aplicativos Google.


