COMO CRIAR UMA WEBCONFERÊNCIA NO HANGOUT E
CONVIDAR OS ESTUDANTES PELA PLATAFORMA EDEBÊ

O Google oferece duas ferramentas de webconferência: o Google Meet e o Hangout.
O Google Meet está disponível apenas para as escolas que possuem uma conta Gsuite
(Contrato PJ para fornecimento de e-mail), que tem como vantagem o fato de não exigir
que os convidados à reunião possuam uma conta no Gmail para acessá-la.
O Hangout do Google é amplamente utilizada por todas as pessoas que possuem uma
conta Gmail, no entanto exige que todos os participantes da webconferência
possuam uma conta no Gmail.
Passo a Passo para criar uma webconferência no Hangout:
O responsável pela abertura da weboconferência deverá acessar o seu Gmail e clicar
no canto superior direito no Google apps.



Lá selecione a Agenda.
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No canto superior esquerdo clique em Criar. Aparecerá uma caixinha em que
você deverá preencher com as seguintes informações: Em adicionar título insira
o nome da conferência (Ex: Aula de Biologia 5º ano C); selecione data e horário
do evento e depois clique em Adicionar local ou webconferência: Depois clique
em adicionar conferência (feito isso aparecerá a palavra hangout (no local onde
clicou); depois é só salvar.






Após salvar o evento, ele aparecerá no seu calendário.
Agora você deverá acessar a Plataforma EdebêEdu (edu.edebe.com.br).
À esquerda da tela desça até Calendário.
Clique nos três pontinhos no canto superior direito da caixinha amarela do
calendário.
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Selecione Agendar novo evento.
Preencha as informações do evento e clique em Convidar também.

Selecione a série e turma para quem irá acontecer o evento e depois clique em
Filtrar.

3







Agora, no campo de descrição, iremos inserir o link da webconferência.
Retorne para a tela da Agenda do Google.

Clique uma vez no nome do evento e aparecerá uma caixinha com o link
Participar do Hangout.
Clique com o botão direito em cima do “Participar do Hangout” e selecione a
opção Copiar link.
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Retorne para onde paramos na Plataforma EdebêEdu e no campo Descrição
Cole (Ctrl+V) o link copiado.
Por fim basta clicar em Salvar.

Pronto! Os alunos serão notificados na plataforma sobre o novo evento e serão
alertados do início da aula no horário marcado.
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