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14º Tutorial - Criar grupos no GOOGLE MEET   

 

O Google Meet já permite criar grupos de trabalho dentro de uma sessão, no entanto essa 

funcionalidade não está disponível para Escolas com licença de utilização gratuita. 

O Meet permite a criação personalizada de links, com a conta do Agrupamento (…@aeagtn.com). 

Para isso basta juntar ao link genérico ( https://meet.google.com/lookup/ ) um nome sem espaços 

para a sessão do Meet (ex: sala-1-10h) e fica: 

https://meet.google.com/lookup/sala-1-10h   

 

 

Assim, para criar salas separadas para os alunos poderem trabalhar em grupo, sob a supervisão do 

professor, podemos fazer da seguinte forma: 

Criar uma lista com os links das salas (grupos de trabalho) que queremos utilizar com os alunos da 

turma. Os nomes das salas devem identificar a turma em causa para termos certeza de que não estão 

a ser utilizadas por outros professores do Agrupamento ao mesmo tempo. 

Estes links só funcionam com contas GSuite do Agrupamento e são todos feitos da mesma forma. 

Assim, se quisermos criar três salas para o 9º A, os nomes poderão ser: sala9a1, sala9a2, sala9a3 

Os links que iremos utilizar são os seguintes: 

https://meet.google.com/lookup/sala9a1 

https://meet.google.com/lookup/sala9a2 

https://meet.google.com/lookup/sala9a3 

 

Estes links podem ser colocados na respetiva turma do Classroom ou no Chat do Meet, durante a 

videoconferência, no entanto como os alunos não podem iniciar um Meet, o professor tem de 

entrar no link de uma sala e esperar que pelo menos um aluno desse grupo de trabalho entre no 

meet, depois o professor pode sair. 

 

O professor terá de se manter no Meet da turma para que os alunos possam entrar e pedir ajuda, 

caso percam o acesso à sala de trabalho, ou tenham dúvidas sobre o trabalho a realizar. 

A qualquer momento o professor poderá entrar num grupo de trabalho para falar com os alunos 

desse grupo. Não esquecer de manter o Meet da turma aberto e abrir o Meet do grupo de trabalho 

em outra janela ou separador.  

https://meet.google.com/lookup/
https://meet.google.com/lookup/sala-1-10h
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Exemplo: 

1º - Entrar no Meet da turma: 

 

 

2º - Quando os alunos estiverem na sessão do Meet da turma, indicar no Chat as salas para cada 

grupo de trabalho. 

 

 

2º - Como os alunos não conseguem iniciar um Meet, terá de abrir o meet de um grupo, noutra 

janela, pedir aos alunos desse grupo para entrarem e quando pelo menos um aluno entrar, poderá 

sair e fazer o mesmo para os outros grupos. 
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