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NETUNO 

Obrigada! 

Gostaria de agradecer-lhe por adquirir este recurso. Espero que ele 

ajude seus alunos a praticarem essas habilidades de forma significativa 

e que eles se divirtam no processo.  

Grata, 

Cristiane Campos 

PS: Se achar este recurso útil, por favor, deixe sua opinião. É 

gratificante ler os comentários de vocês.  

PPS: Caso encontre algum problema com este arquivo, por favor, envie 

um e-mail para contato@janainaspolidorio.com.br  

Ficarei feliz em ajudá-lo. 

Conecte-se comigo 

Se inscreva na nossa lista de e-mails para ser o primeiro a saber sobre 

nossos novos produtos, recursos gratuitos e descontos exclusivos.  

 

    Blog: http://professorajanainaspolidorio.com/  

    Facebook: https://www.facebook.com/professorajanainaspolidorio/  

    Instagram: https://www.instagram.com/janainaspolidorio/  

    Slideshare: http://www.slideshare.net/austenbr  

    Canal YouTube: https://www.youtube.com/c/janainaspolidorio  

    Loja virtual: http://www.janainaspolidorio.com/  
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Instruções – Google  

 

   Antes de começar tenha certeza que você tem acesso à internet. Se 

não criou uma conta Google gratuita você terá que criá-la antes de 

usar este arquivo. Cada estudante precisará da sua própria conta 

Google se forem trabalhar individualmente com este arquivo. Você 

usará o Google Drive para salvar seu material. 

   Segue abaixo o link do Google Drive:  

https://www.google.com.br/drive/apps.html 

   Para usar o recurso, salve-o em seu Google Drive: 

1. Clique no link abaixo ou copie-e e cole-o no navegador para acessar 

sua cópia deste recurso Google: 

https://docs.google.com/presentation/d/1eAs6jYWzOvnP2o3yv2n_i_P_EakzXjeCqAhc3YJ-

mVQ/edit?ts=5e9a29de#slide=id.p 

2.  Depois de clicar no link você será direcionado para o arquivo. Salve-

o em seu Google Drive. Isso é para que você não faça edições na 

versão original. Veja a tela a seguir. Para salvar, clique no menu 

ARQUIVO. 
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3. Uma cópia do arquivo deverá estar localizada no seu Google Drive 

(estará nomeada “Cópia de...”. Renomeie o arquivo para que o título 

faça mais sentido para você).  

• Você pode querer acrescentar a palavra “Original” para que você 

não compartilhe/altere acidentalmente esta versão.  

 

4.  Se houver algum slide que você não queira usar com seus alunos 

faça outra cópia do arquivo original. Você pode deletar qualquer slide 

que você não deseja usar naquela cópia.  

   Antes de começar tenha certeza que você tem acesso à internet.  

• Por exemplo, se tiver alguma página com conteúdo que seus 

alunos ainda não consigam completar, você pode deletar apenas esta 

página e deixar o restante.  

Instruções – Google Classroom 

Como atribuir este arquivo à Sala de Aula Google (Google Classroom): 

1.  Entre na sua conta Sala de Aula Google.  

https://classroom.google.com 

2. Selecione uma Sala. Atenção: Depois, você ainda terá a opção de 

atribuir esta tarefa a múltiplas salas de uma vez.  

3. No canto direito da tela arraste seu cursor para o seguinte ícone:  

 

 

4. Depois clique em “Criar Tarefa”. 

5. Clique no ícone para descer (ícone de flecha para baixo) e selecione 

as salas que você gostaria de aplicar esta tarefa. Você pode selecionar 

apenas uma sala ou várias salas.  

6. Dê um título à tarefa, acrescente qualquer instrução adicional para 

seus alunos e selecione uma data que indique o prazo final para a 

tarefa ser realizada.  
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7. Para selecionar este arquivo clique no ícone do Google Drive no 

botão do canto esquerdo da tela. Encontre o arquivo no seu Google 

Drive e clique em “Add”.  

8. ESTE PASSO É O MAIS IMPORTANTE DE TODOS! Próximo ao 

anexo, clique no ícone com formato de triângulo para baixo. Selecione 

“Fazer uma cópia para cada aluno”.  Dessa forma, cada estudante terá 

sua própria cópia da tarefa para editar e submeter. 

9. Clique em “Atribuir”. Agora, seus alunos receberão a tarefa e estarão 

prontos para começar seu trabalho.  

 

ATENÇÃO: Se você tiver alguma dúvida adicional sobre como criar 

uma tarefa na Sala de Aula Google, você pode visitar o centro de ajuda 

do Google para o Sala de Aula Google. Aqui: http://bit.ly/2ty78Ib  

 

Instruções – sem sala de aula 

Google  

 

Compartilhando este arquivo com alunos quando você não tem Sala 

de Aula Google: 

(Obs.: Os alunos ainda precisam ter uma Conta Google gratuita para 

usar este arquivo). 

1.  Abra o arquivo que você deseja compartilhar com seus alunos no 

Google Drive. 

2.  Clique no botão azul “Compartilhar” no canto superior direito da 

tela.  

3. No canto superior direito da caixa que aparecer você clica em 

“Receber link compartilhável”. 

4.  Certifique-se que abaixo deste link está escrito “Pessoas com o link 

podem visualizar”. Essa deve ser a configuração padrão. 

5.  Clique em “Copiar link” 
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ESTE PRÓXIMO PASSO É O MAIS IMPORTANTE DE TODOS! Ele fará 

com que os seus alunos façam suas próprias cópias do arquivo quando 

você compartilhar o link com eles. Dessa forma, todos os alunos terão 

sua própria cópia para trabalhar nela.  

6.  Abra uma nova guia na página da internet. Na barra da URL cole a 

URL copiada. No final da URL você verá que ela termina com 

/edit?usp=sharing  

7.  Delete qualquer coisa que vier após a última barra (/) e mude para 

copy. 

8.  Dê o link editado aos seus alunos. Quando eles acessarem o link 

eles terão que fazer sua própria cópia do arquivo. Eles já podem 

trabalhar nos slides.  

ATENÇÃO: Esta é uma forma para estudantes trabalharem com o 

arquivo de modo off line, uma vez que eles o copiaram. O Google 

fornece instruções de como fazer isso aqui: http://bit.ly/2tRn3E2 

Como usar 

• Quando estiver usando este arquivo Google Slides, os alunos 

terão que trabalhar no modo EDIÇÃO. Se eles trocarem para modo 

APRESENTAÇÃO, não conseguirão digitar nas caixas de texto ou mover 

as peças movíveis pela página.  

 

• Os alunos encontrarão instruções adicionais para cada 

página no rodapé branco de cada slide 
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• Enquanto estiverem trabalhando on-line o arquivo Google Slides 

será salvo automaticamente. Os alunos não precisam se 

preocupar em perder seu trabalho.  

 

• Se você encontrar qualquer problema com este arquivo ou se ele 

não estiver trabalhando conforme o esperado, por favor, me envie um 

e-mail para: contato@janainaspolidorio.com.br  

 

Termos de Uso 

 

           Janaina Spolidorio Comércio Virtual. Todos os direitos são 

reservados pelo autor. Este recurso é para ser utilizado somente por 

quem o adquiriu. Compartilhar este arquivo com mais professores, 

escolas ou sistemas escolares é proibido.  

Copiar qualquer parte deste recurso e colocá-la na internet é 

estritamente proibido. Se você compartilhar este arquivo ou qualquer 

parte dele estará infringindo os Direitos Autorais. Se você encontrou 

este arquivo postado on-line, por favor, entre em  

contato pelo e-mail: contato@janainaspolidorio.com.br  

O que você pode fazer: 

 

• Utilizar este arquivo com os alunos na sua própria sala de aula; 

• Deletar os slides que você não deseja usar da sua própria cópia; 

• Postar o link da minha loja, para que outras pessoas possam 

adquirir este item. 
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O que você não pode fazer: 

• Usar qualquer parte deste arquivo para criar um novo arquivo; 

• Copiar ou modificar qualquer parte deste recurso para oferecê-

lo a outros gratuitamente ou não; 

• Postar este recurso em sites, incluindo site pessoal, sala de aula 

ou qualquer outra página da internet; 

• Redistribuir, compartilhar ou doar este recurso. 

Aviso Legal 

Este arquivo não foi autorizado, patrocinado ou ainda aprovado pelo 

Google, INC. O autor não faz representações a respeito do conteúdo 

aqui presente e especificamente nega qualquer garantia implícita ou 

expressa de mercantilidade ou qualquer uso particular, aplicação ou 

propósito. 

O autor não poderá ser responsabilizado por qualquer dano material ou 

imaterial resultante do uso ou não uso das informações fornecidas ou o 

uso de informação incorreta ou incompleta.  

O autor reserva expressamente o direito de modificar todo ou parte 

deste arquivo sem aviso prévio, para complementar ou deletar e 

temporariamente ou definitivamente suspender sua publicação.  
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