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INFOGRÁFICO E CANVA

Posso produzir um vídeo no Canva?
O Canva oferece a opção de fazer apresentações animadas e salvá-las em
formato de vídeo. Você poderá selecionar um modelo de apresentação,
definir o tempo de cada uma das páginas e definir também o tempo das
animações que deseja incluir em cada uma das páginas. Na tela inicial, no
canto superior esquerdo, abaixo do seu nome, você deverá clicar no botão
azul “Criar um design” e depois selecionar a opção “Vídeo”.
Gostei muito dessa ferramenta do Canva, só que percebi que é paga
somente né?
A ferramenta é gratuita, mas alguns recursos mais avançados só estão
disponíveis para contas “Pro”, onde é cobrada uma assinatura. A lista de
recursos gratuitos é muito extensa e variada, mas caso você queira utilizar
alguma imagem, figura ou qualquer outro recurso “Pro” sem fazer uma
assinatura, você poderá pagar pela utilização deste recurso individualmente e
o valor de cada um deles é variável. Você pode consultar o valor de cada
recurso passando o mouse em cima do símbolo da coroa que fica no canto
inferior direito de cada um deles.

ATIVIDADES INTERATIVAS

Fiquei curiosa com o Google Earth Pro. Como navego nele? Basta
colocar o endereço na barra da internet ou tem que baixar o programa?
Para utilizar esta ferramenta é necessário fazer o download em seu
computador. Basta pesquisar por “Earth Pro” no Google e o primeiro
resultado será a página oficial para download da ferramenta. A sua utilização
é gratuita.

MEIOS DE COMUNICAÇÃO

Eu já tenho os grupos criados, tem como passa-lo para Telegram? O que
fazer?
Não é possível migrar um grupo já criado para o Telegram. Uma alternativa
seria criar o grupo no Telegram com apenas um participante e, em seguida,
enviar o link do grupo para os demais membros de algum outro grupo que
você tenha em outras ferramentas de comunicação. Dessa forma, não é
preciso adicionar pessoa por pessoa, pois todos terão acesso ao grupo do
Telegram por meio do link.
O que seria recomendado, criar um Facebook novo ou adicionar os pais
no Facebook que já temos?
O mais interessante é que você consiga manter uma conta profissional e uma
conta pessoal, para que os conteúdos que você compartilhar não se
misturem. Não há, porém, nenhuma restrição quanto a utilização de uma
conta pessoal para estabelecer essa relação com as famílias.

REUNIÕES COM AS FAMÍLIAS E GOOGLE MEET
As reuniões do Google Meet têm limites de participantes?
Atualmente, através de uma conta comum do Google, é possível convidar até
100 pessoas para uma reunião do Google Meet.
Gostaria de saber se posso convidar os participantes para o Meet com
qualquer conta do Gmail ou tem que ser um e-mail específico?
Qualquer conta criada no Gmail pode criar eventos utilizando o Google
Meet.
Como apresentar na reunião um arquivo que está salvo no meu
computador?
Ao participar de uma reunião, deixe aberto em seu computador o arquivo
que quer compartilhar. No canto inferior direito da tela da reunião tem a
opção “Apresentar agora”. Ao clicar neste botão você terá a opção de
apresentar “A tela inteira”, onde você compartilhará com os outros
participantes tudo o que está vendo em sua própria tela, tudo que estiver
aberto e todos os caminhos que fizer com o mouse. Terá, também, a opção
“Uma janela” e com ela você poderá escolher qual janela aberta em seu
computador que os outros participantes poderão ver. A terceira e última
opção é apresentar “Uma guia do Chrome”, onde você escolhe compartilhar
apenas uma aba do seu navegador de Internet.
Ao apresentar apenas uma janela ou uma guia do Chrome, ao minimizar esta
janela ou trocar de guia, os outros participantes continuarão vendo a página
e, se fechá-la, sua apresentação será interrompida.
Todos os membros precisam ter conta Google?
Não é necessário que os convidados tenham uma conta Google. Você
poderá compartilhar o link da reunião para quem quiser convidar e no
momento que essas pessoas ingressarem na reunião será solicitada uma
autorização ao organizador do evento. Assim que for aprovada a entrada, o
convidado participará normalmente.
Gostaria de saber se mesmo estando agendada para uma reunião,
consigo criar uma outra reunião para outo grupo com o mesmo e-mail.
Sim. É possível realizar reuniões simultâneas com o mesmo e-mail.
Tenho reunião com 50 professoras. Como faço pra manter a imagem
delas ao mesmo tempo na tela. É possível?
É possível manter apenas a imagem de 16 pessoas simultaneamente em sua
tela. As imagens dos participantes vão se alternando a medida que eles
forem ativando seus microfones. Vão aparecer em sua tela os 16 últimos
participantes a utilizarem o microfone.

