
Formação: aprendendo a fazer links



Passo-a-passo para gerar 
link de sala virtual no 

Google meet



1. Entre no 
seu email.



2.Entre na sua 
página inicial de 

pesquisa, no caso 
o google.



3.Clique nas 
bolinhas no 

canto superior 
direito.



4.Clique em 
calendário.



5. Este é seu calendário, 
clique na data do evento 
que deseja criar, do lado 

esquerdo da página.



6. Clique em criar 
(você estará 

criando o evento, 
uma reunião por 

exemplo).



7. O evento foi criado 
na data escolhida. 
Confira a data neste 
quadro.

8. Selecione 
o horário do 
evento. Início 
e fim. 



9. Você pode 
adicionar um título 
para o evento. Se 
quiser.



10. Após definir 
data e horário, 
clique em adicionar 
videoconferência do 
Google Meet

11. 
Depois 
clique 
em 
salvar.



12. O evento com 
videoconferência foi 
criado e está salvo 
na sua agenda. 

* Você pode sair da 
sua agenda e voltar 
que o evento está 
salvo nela.



13. O evento com 
videoconferência foi 
criado e está salvo na 
sua agenda. Para 
acessar o link clique no 
evento.



14. Clique aqui, no canto 
direito desta aba, neste 
pequeno retângulo para 
copiar o link da 
conferência para a área 
de transferência

Ao clicar no símbolo acima, o link 
pode ser transferido/colado para 
uma conversa de whatsapp, email, 
formulário de presença...



Pronto! Seu link está disponível. 
Você pode acessar sua agenda 
quantas vezes quiser, clicar no 
evento e copiar o link (área de 

transferência), e colar no whatsapp, 
e-mail, formulários…



IMPORTANTE: a pessoa com o email que criou o link:
● Deve abrir e fechar a sala virtual (ser o primeiro a entrar 

e último a sair). 
● Quem entrar com o email do link que dará autorização 

para todos os convidados entrarem; 
● Tem autorização para desativar o áudio de qualquer um 

(por uma questão de privacidade não é possível ativar o 
áudio de ninguém); e,

● Tem autorização a remover pessoas da reunião, mas 
removida uma vez, a pessoa não pode entrar mais nesta 
reunião.


