
Olá. 

Tudo bem? 

Você está preparado para entrar no mundo digital da Google e utilizar uma das 

melhores ferramentas de videoconferência do mundo, se manter conectado aos 

seus colegas, compondo um grande time de alunos e professores, ampliando a 

aprendizagem e comunicação para o espaço dos nossos lares? 

O Google Meet, anteriormente conhecido com Google Hangouts Meet, já é popular 

no mundo corporativo e tem sido uma ferramenta poderosa nesse momento de 

aulas remotas. Com ele, professores estão ministrando suas aulas síncronas e 

também gravando as aulas assíncronas. 

Além disso, o Google Meet também se tornou o recurso de videoconferência 

utilizado para reuniões entre o corpo docente, nos planejamentos das aulas e para 

assuntos administrativos das instituições de ensino. 

A Grandeza do Google Meet 

Para você ter uma ideia, na semana passada o Google informou que foram mais de 

2 milhões de novos usuários que se conectaram ao Google Meet por dia, 

contabilizando mais de 2 bilhões de minutos, o que significa 3.800 anos de 

reuniões seguras em um único dia. Surpreendente! 

Isso tudo só foi possível graças à infraestrutura global, segura e resiliente do 

gigante Google.  

Segurança em Primeiro Lugar 

No Google Meet, a comunicação, de ponta a ponta, é criptografada, aumentando a 

segurança de todos os usuários. 

Nos Estados Unidos foram registrados alguns casos de invasão de hackers em 

videoconferências. Porém nenhum dos casos foi de uma chamada do Google Meet. 



Experiência ainda mais interessante 

Até dia 30 de setembro de 2020, os clientes do G Suite for Education poderão usar 

gratuitamente os recursos avançados de videoconferência do Google Meet, como 

reuniões com até 250 participantes, transmissões ao vivo e gravações. 

Gestão Completa nas Chamadas 

Para garantir que os alunos não desativem o som de outras pessoas, nem removam 

integrantes da videoconferência, nas contas de instituições educacionais, somente o 

criador e proprietário da chamada, ou a pessoa que configura a reunião, terão esse 

controle. 

Essa função está sendo aplicada em todas as contas educacionais desde 19 de 

março de 2020. 

Mais uma forma de se comunicar 

A extensão Nod - Reactions for Google Meet disponibiliza reações rápidas para usar 

no Google Meet. Com ele seus alunos poderão, instantaneamente, informar se 

estão entendendo e acompanhando o aprendizado por emojis. Essa ferramenta é 

muito útil e vantajosa para grupos grandes de alunos. 

Muito mais vantagens 

Levantamos algumas vantagens do Google Meet em relação a outras ferramentas 

do mercado. Confira! 

● Na versão adquirida pela sua escola, não há limite de duração das 

chamadas; 

● Não é necessário instalar nada no computador para usar, basta um 

navegador; 

● Usa a infraestrutura do Google que é a maior do mundo, com a maior 

capacidade de suportar o tráfego adicional neste momento, sem quedas ou 

perda de qualidade; 
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● Pode gerar registros detalhados de participação nas chamadas, de forma 

integrada aos outros relatórios do G Suite; 

● Permite o desenvolvimento de customizações para atender necessidades 

específicas; 

● Já vem com a integração nativa às outras ferramentas do G Suite, como 

Agenda, Drive, Contatos, Grupos, Conta Google Educacional. 

● Você tem espaço ilimitado de emails e armazenamento de espaço nas 

nuvens, por tempo indeterminado, enquanto utilizar o email 

@colegiomasterbh.com.br. 

Integração com outros recursos Google 

O Google Meet pode ser integrado a outros aplicativos do Google, como por 

exemplo, o Google Classroom, Drive, Agenda e muito mais, vocês terão acesso a 

tudo isso. 

Temos um time, onde um especialista está habilitando, orientando e capacitando 

todos os professores Master, apresentando todos os benefícios do Google Meet, 

para poderem te mostrar que sim, ele é a melhor solução em videoconferência. 

Acessando suas Aulas no Google Meet 

Você ainda tem dúvidas que o Google Meet é a melhor opção entre as 

soluções de videoconferência?  

1 - Acesse o link gmail e entre com seu email do Colégio Master: Aluno.(4 digitos = 

seu número de matrícula)@colégiomasterbh.com.br e desfrute de todos os recursos 

que seu Colégio disponibilizou para você, junto com seus Professores. 

 2 - Acesse o AVA do Colégio Master BH, clique na disciplina que for assistir a aula; 

clique no link de acesso a aula no Google Meet. Lembre-se que para você ter 

acesso pelo AVA você terá que entrar no seu email antes em outra guia. 

3 - Assista ao Tutorial de como acessar seu email: Tutorial 

Uma ótima aula a todos! 

#Fiqueemcasa  #Assistasuasaulas  #Colégiomaster 
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