
INSTRUÇÕES DE 
TECNOLOGIA
Como utilizar o
Google Meet no computador
para acessar nossos encontros.



O que é? para que serve?
O Google Meet é uma plataforma de 

videoconferência.

É nele que realizamos as nossas aulas 
virtuais ao vivo, com interações entre 
professores(as) e colegas.



RESUMO
● Acesse o link do encontro na hora marcada;
● Tenha certeza de que você está logado(a) no seu e-mail da 

Liberato;
● Ajuste suas configurações de microfone e câmera e acesse o 

encontro;
● Selecione a opção Mosaico para visualizar o(a) professor(a) e os 

colegas simultaneamente;
● Habilite o bate-papo.



Para acessar as
aulas é preciso
estar logado(a)

em um e-mail
@liberato. Clique

em “Alternar conta”,
se necessário

Ao acessar o link do encontro uma versão 
desta tela se abrirá para você. Tenha certeza de 
que você está logado(a) no seu e-mail da Liberato.



Ajuste suas configurações de microfone e 
câmera.

Clique aqui para 
ativar/desativar 
sua câmera

Clique aqui para 
ativar/desativar 

seu microfone



Quando estiver tudo pronto, é só acessar o 
encontro.

Clique aqui para 
entrar na aula



Habilite o modo Mosaico clicando no Menu de 
configurações para poder ver o(a) professor(a) e 
os(as) colegas simultaneamente.

Menu de 
configurações



Clique em
alterar layout

Habilite o modo Mosaico para poder ver o(a) 
professor(a) e os(as) colegas simultaneamente.



Selecione a
opção Mosaico

Habilite o modo Mosaico para poder ver o(a) 
professor(a) e os(as) colegas simultaneamente.



Habilite o bate-papo clicando no ícone de 
mensagem para poder se comunicar através de 
texto.

Clique aqui
para abrir o 
bate-papo



Você também pode ativar ou desativar seu 
microfone e sua câmera durante as aulas.

Clique aqui para 
ativar/desativar 

sua câmera 
durante a aulaClique aqui para 

ativar/desativar
seu microfone 

durante a aula



Ficou com 
alguma dúvida?
Você pode chamar o SAE pelo e-mail 
sae@liberato.com.br ou pelo whats 984644097
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