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Aceder ao Google Docs 
Aceda a www.google.com e use o atalho para aceder ao Google Docs … Caso não esteja já registado no ambiente Google, deve indicar a sua conta Google na 
caixa da direita. 
 

 
 
 
A primeira vez que activa o Google Docs são-lhe pedidas algumas informações como idioma e fuso horário. 
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Ambiente de trabalho do Google Docs 
 

 
 

Menu de opções  
 

 
Filtros de visualização 

de documentos 
 
 
 

Podem também criar 
“pastas” que funcionam 

de modo semelhante aos 
marcadores do Gmail e 

que agora podem ser 
partilhadas com outros 

utilizadores 
 
 
 
 

Lista de documentos que 
obedecem aos filtros 
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Podemos criar e partilhar diferentes tipos de documentos 

 
 
Depois de criarmos documentos, podemos partilhá-los com outras pessoas  
 
 
 

      
Convidar pessoas para editar ou apenas Ver quem tem acesso aos nossos  Definir as permissões avançadas de partilha, 
para visualizar o documento documentos e criar eventos (reuniões) como permitir que outros convidem mais pessoas 
 

Processador de Texto 
Apresentação multimédia 
Folha de Cálculo 
Formulário 
(pastas) 
Ou a partir de um modelo …. 
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Pode também usar o botão Carregar para colocar online um documento que tenha no seu computador com as restrições indicadas na lista abaixo 
 

Pode também optar por 
enviar por email um 
ficheiro para colocar no 
Google Docs, devendo 
usar para tal o endereço 
email criado pelo 
Google Docs indicado 
aqui ao lado.  
Este email é único para 
cada conta Google. 
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A opção “Pastas” permite organizar os documentos por pastas 

 
 
A opção “mais opções” permite-nos alterar o proprietário de um documento ou mesmo exportar os nossos documentos em 
diferentes formatos (que variam consoante o tipo de documento seleccionado) 
 
 
 
Podemos também usar o botão direito do rato para obtermos o menu de contexto (que varia consoante o documento escolhido). Pode ver aqui alguns exemplos 
… 
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Modelos online e outros  
 
Pode pesquisar modelos online para usar como base dos seus documentos 
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Criação/Edição de Formulários 
 
Após criar um documento do tipo Form (Formulário) pode adicionar perguntas ao formulário. 
 
Você pode adicionar diferentes tipos de perguntas aos seus formulários, clicando em Adicionar (item no topo da página de edição). Aqui estão alguns dos 
tipos de perguntas que você pode escolher:  

 

Use os cabeçalhos de secção se quiser dividir em zonas diferentes o seu formulário ou mesmo criar quebras de página para facilitar o preenchimento do 
mesmo.  
 
Cada secção pode ter um título e uma descrição, assim como as quebras de página. 
 
Ao adicionar páginas pode permitir saltar para páginas específicas, quando o utilizador responde a determinadas perguntas do tipo escolha múltipla, que 
ficam ligadas a uma página específica se você activar a opção “Ir para a página com base na resposta”. 
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Quando está a editar o formulário tem disponíveis diferentes botões: 

Editar: Para editar uma questão existente 

 

Apagar: Para apagar uma resposta existente 

 

Duplicar: Para copiar (duplicar) uma questão já existente 

Para alterar a ordem das perguntas basta seleccionar uma pergunta e arrastar para cima e para baixo. 
 
Incorporar o formulário numa página  
Se quiser pode incorporar o seu formulário numa página web. Para isso, tem de ir ao botão no canto superior direito “Mais acções” e activar a opção 
“incorporar”, que lhe vai indicar uma linha de código que deve copiar e colar na sua página. 
Pode também nesse mesmo botão editar a mensagem de Confirmação/Agradecimento que as pessoas vêem ao enviar o formulário preenchido. 
 
O botão “Enviar este formulário por email” só deve ser usado quando, após ter criado o seu formulário, o desejar enviar para uma lista de contactos (a 
preencher na janela que irá surgir, separados por vírgulas). 
 
Tem ainda disponível o botão “Ver respostas” que lhe permite ver a folha de cálculo que recebe as respostas do formulário e também o resumo que é uma 
apresentação gráfica das respostas ao inquérito. 
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O formulário enquanto está a ser criado 
 

 

Para alterar a ordem das perguntas, basta 
clicar e arrastar as perguntas para o novo 
local. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pode sempre pré-visualizar o documento 
final clicando no link no fundo da janela. 



PAR – Projecto de Avaliação em Rede 
3.º ENCONTRO TEMÁTICO � Instrumentos de apoio ao desenvolvimento da Auto-avaliação de Escola 

 
 

PAR- Projecto de Avaliação em Rede Lúcio Botelho Google Docs 
E-mail. proj.avaliacao.em.rede@gmail.com 
url: http://sites.google.com/site/parencontrostematicos   

Vista dados Completos 
 
Os dados constantes no formulário, depois de o termos enviado para os utilizadores responderem. Neste exemplo já há alguns dados que ficam 
registados em forma de folha de cálculo. 
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Vista Resumo 
 
O Formulário na vista de resultados (pode aceder a este relatório a partir da folha de cálculo no meu “Formulário” – “Mostrar resumo de 
respostas”) 

    
 
Diferentes representações dos dados recolhidos (variam de acordo com o tipo de questão que foi criada) 


