
Utilizando o

com segurança

01 - Crie um evento na Agenda.

02 - Clique em Adicionar convidados, digite os nomes ou e-mails das pessoas que você quer 
convidar e clique em salvar.

03 - Desativar o Acesso Rápido para maior segurança , clicando em Configurações

04 - Salvar o Evento. Ao salvar, se foi convidado uma pessoa fora da sua organização, uma 
notificação será exibida para a confirmação do convite.

05 - Clique em Enviar para notificar os convidados.

06 - A notificação de convite às pessoas externas aparece. Clique em “Convidar pessoas 
externas”

07 - Seu evento foi criado e os convidados poderão participar da reunião, sem precisar Pedir 
para Participar.

01 - Crie o Evento na Agenda e ao Adicionar Convidados, informe o e-mail dos seus alunos do 
Classroom.

02 - Acessar o seu Classroom

03 - Clicar em Pessoas

04 - Marcar todos os alunos

05 - Clicar em Ações - Enviar e-mail
 a. Clicar no Campo de e-mail

06 - Voltar para o Evento da Agenda e clicar no Campo "Adicionar Convidados"
 a. Colar (CTRL V)
 b. Pressionar Enter

• Remova pessoas indesejadas da sua reunião
 
 1. À direita, acesse Pessoas 

• Desativar o som de um participante
 
 1. À direita, acesse Pessoas 

 2.  Clique nos 3 pontos e escolha a opção 
Remover da Reunião

 3.  Clique nos 3 pontos e escolha a opção 
Remover da Reunião

DICA 1: NUNCA AUTORIZE A PARTICIPAÇÃO DE CONVIDADOS DESCONHECIDOS.

A Agenda é a forma segura de programar 
uma reunião.
 • O link do meet criado pelo Google Agenda fica disponível a 
todos os participantes convidados tornando a reunião segura.

Como adicionar os seus alunos do 
Classroom como Convidado na Agenda
 •  Essa é uma maneira de convidar os seus alunos do Classroom 
para uma aula, sem precisar ficar dando permissão de entrada.

Controlando a reunião

Vo c ê  j á  d e c i d i u .

Pronto! Você convidou todos os alunos da sua Classroom.
Se entrar algum novo aluno na turma, o mesmo deve ser adicionado manualmente no Evento da Agenda.
OBS: não crie o Link da reunião pelo Classroom, pois o mesmo não está funcionando na nossa instituição.

Dica: por motivos de privacidade, não é possível ativar o som de outra pessoa.
Peça para o participante ativar o próprio som

• Desativar o som de todos os participantes
 
 1. À direita, acesse Pessoas 

• Controles do Organizador
 
 Pelo Controles do Organizador, é possível definir alguns controles dos participantes, como 
Compartilhar a Tela, Enviar mensagens de Chat, entre outros.

 1. À direita, acesse Pessoas 

 3. Será exibido as configurações
 vigentes

 5. Será exibido a todas as configurações da  
 sua Reunião, onde será possível    
 ativar/desativar a opções

 4. Para verificar todas as configurações do 
Organizador

 2.  Clique nos 3 pontos e escolha a opção 
Remover da Reunião

 2. Clique em Desativar o som de todos os 
participantes.

 2.  2. Escolha a opção Controles do 
Organizador
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