Expanda as possibilidades de
aprendizagem com vídeo
Colabore com mais eficiência e eficácia com os
recursos avançados do Google Meet.
Envolva os alunos e modere turmas
O Google está empenhado em encontrar maneiras novas e aprimoradas de melhorar o aprendizado seja ensinando remotamente ou em um ambiente híbrido. O Google Meet está evoluindo e
adicionando novos recursos para dar aos educadores mais controle sobre suas videoconferências e
aumentar o envolvimento em aulas virtuais.

Chave incluída no Google Workspace
for Education Fundamentals
(edição gratuita)

Recursos adicionais incluídos no
Teaching and Learning Upgrade e no
Google Workspace for Education
Plus (edições pagas)

Mão levantada opção que permite que os
alunos participem de discussões com o
mínimo de interrupção

Salas de grupo para dividir as turmas em
grupos menores

A visualização lado a lado maior pode
exibir até 49 participantes de uma vez

Perguntas e respostas e sondagem para
aumentar o envolvimento e permitir que os
alunos compartilhem suas vozes

Quadro branco digital para fornecer
colaboração e troca de ideias em tempo
real

Relatórios de participação para que os
educadores saibam quem participou de
uma reunião

Legendas ao vivo em vários idiomas para
incentivar diferentes tipos de alunos

Transmissão ao vivo para se conectar com
mais pessoas em sua comunidade escolar

Configurações do servidor para iniciar,
terminar e controlar facilmente o acesso às
reuniões

Grave e arquive reuniões diretamente no
Drive

Controles de moderação para quem pode
apresentar, falar, compartilhar tela ou usar
o bate-papo

Cancelamento inteligente de ruído para
reduzir distrações

Reuniões para até 100 participantes

Reuniões para até 250 participantes

Um olhar independente nos recursos de moderação do Google Meet
Os recursos de moderação aprimorados permitem que você gerencie os participantes e o
conteúdo de forma rápida, fácil e segura.

Assuma o controle com recursos
de bloqueio
Os moderadores têm recursos de bloqueio
que podem ativar quando necessário:
●

Decida quem pode compartilhar a
tela para manter o foco nas sessões

●

Bloqueie o recurso de bate-papo
para limitar conversas paralelas

●

Silencie participantes individuais
ou rapidamente todos os
participantes de uma vez para
manter as aulas nos trilhos

Encerre reuniões para todos os
participantes
Ao sair de uma reunião, o moderador pode
encerrá-la para todos os participantes,
incluindo aqueles em salas de sessão de
grupo, garantindo que nenhum aluno
permaneça após sua saída.

Gerencie pedidos para participar das
reuniões com mais eficiência
Assuma o controle de solicitações de
atendimento que venham de dentro ou fora
do domínio de sua escola.
Você pode:
●

Controlar quem precisa bater para
entrar e quem pode discar usando o
Acesso rápido

●

Bloquear automaticamente as
tentativas de reingresso após a ejeção
ou após as solicitações terem sido
rejeitadas duas vezes

●

Receber um aviso quando alguém não
identificado tentar entrar

●

Ver mais informações sobre cada
solicitação, tal como nome e
endereço de e-mail

●

Limitar as interrupções aceitando ou
rejeitando participantes em massa

Segurança Integrada
Participantes anônimos são
bloqueados automaticamente
Você não precisa se preocupar com
usuários anônimos participando de reuniões escolares, a menos que você opte por
uma lista de permissões de domínios para
conceder acesso.

O Google Meet segue os
mais altos padrões de
segurança educacional, para
que você possa sempre
manter privacidade e
conformidade rigorosas,
depender de criptografia de
dados segura e medidas de
contra-abuso rigorosas.

Conte com a expertise técnica de uma equipe certificada
para escolha da melhor solução para sua instituição.
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