
Oficina de Google Docs 

Tempo: A oficina pode ser adaptada a realidade da escola e às demandas dos professores e da 

comunidade local. Logo a duração poderá ser de 8 ou mais horas. Dependendo do número de 

funcionalidades a ser acertada entre os interessados e o NTE. 

Recursos Necessários: 

Local com acesso a internet;  

Computadores; que podem ser do Laboratório da Escola, ou qualquer outro tipo de acesso 

pessoal a web (smartfones, tablets, notebooks, notebooks, etc. 

 

O que posso aprender com esta oficina? 

O que é o Google Docs; 

Como Acessar o Google Docs; 

O que posso fazer em minhas aulas; com os meus alunos, fora de sala de aula; com os meus 

colegas professores; etc. 

Por falar nisso, vejamos o que dá para aprendermos com a oficina: 

1- Aceder aos seus documentos em qualquer lugar 

Potencialmente em qualquer lugar, só precisa de uma ligação à Internet, um 

computador, smartphone ou tablet e um browser (programa com que navega na 

internet). Com estas três condições pode aceder aos seus documentos em 

qualquer lugar! 

2- Mobilidade - Está disponível nos telemóveis (smartphones) 

Permite-lhe, em qualquer altura, ler, editar, manipular um documento, sem 

necessidade de levar um peso enorme consigo... basta um smartphone. Por isso 

permite-lhe mobilidade total (haja uma ligação à Internet!). 

3- Pesquisar 

Utilizando as ferramentas de pesquisa do google, pode encontrar facilmente o 

documento que necessita. 

4- Acessibilidade e Organização 

Para além de poder aceder aos seus documentos de qualquer lugar e de pesquisar 

documentos de forma simples utilizando a tecnologia de pesquisa do Google, 

pode ainda criar coleções (pastas ou subpastas), para manter os seus documentos 

organizados. Pode até atribuir-lhes códigos de cor para serem mais fáceis de 

encontrar. 

5- Criar formulários 

Para mim, uma das grandes vantagens do Google Docs é a possibilidade de 

criação de formulários que podem ser embebidos em páginas de internet ou em 

LMS como o Moodle. Para além disso, os dados são recolhidos em folhas de 

cálculo, ultrapassando o passo de inserção de dados necessários para análise 

estatística. Permite ainda a criação de pequenos questionários (utilizáveis em 

avaliação formativa) e de análise rápida. 



6- Construção de Simulados e exercícios que podem ser resolvidos pelos 

alunos a qualquer momento. 

7- Partilhar documentos e criar equipas de trabalho 

A construção individual de um documento, no processo tradicional, implicava o 

envio do documento a outros para revisão e, em regra, obrigava a que alguém 

fizesse a revisão de vários documentos compilando-os num único. 

 

A possibilidade de permitir a alguém (identificado e registado) a edição do 

documento é uma das grandes mais valias do google docs. 

 

Com esta funcionalidade pode formar equipas. Com um convite por e-mail, 

várias pessoas poderão editar o documento de qualquer parte do mundo e em 

simultâneo. Todas as versões do documento serão registadas, o que permite 

voltar às versões anteriores. 

 

Em casos especiais poderá autorizar a edição de documentos a quem não tenha 

contas Google (sem necessidade da pessoa se identificar - atenção à segurança 

deste procedimento) 

Como partilhou também pode remover as pessoas dos documentos partilhados a 

qualquer altura. 

8- Conversar em tempo real com quem está na equipa a editar o 

documento 

Quando partilha um documento, pode ver, a qualquer momento, quem está a 

editar o documento. Com um clique pode abrir uma pequena janela de 

conversação e discutir com ele(a) algum pormenor da edição. 

9- A partilha não se limita a documentos. Pode partilhar pastas inteiras. 

Tem vários documentos para partilhar, copie-os para uma coleção e partilhe a 

coleção. Atenção que ao partilhar uma coleção está a partilhar todos os 

documentos e coleções que estão dentro dessa coleção. 

10- Controlar as alterações sem ter de verificar o documento 

Pode definir alertas que o avisarão sempre que o documento for alterado por 

alguém, diretamente para o seu e-mail, evitando ter de visitar o documento para 

verificar se houve alterações. 

11- Editor de Expressões Matemáticas 

O Google docs tem uma ferramenta de edição de equações que permite uma 

rápida formatação de uma expressão matemática num documento. 

12- Ferramenta de Dicionário 

O Google Docs coloca à sua disposição um dicionário em várias línguas e uma 

enciclopédia que o poderá ajudar na construção dos documentos. Para ativar esta 

ferramenta deve ir às opções. 

13- Ferramentas de Dicionário, Ortografia e Tradução 

O Google Docs tem ferramentas de Dicionário, Ortografia e Tradução que 

facilitam algumas tarefas. 

Somente para citar algumas funcionalidades. 


