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

 

Criação de novo site 
 
Deve escrever o nome do site 
(automaticamente é criado um URL que 
podemos alterar) 
 
 
 
 
Pode escrever uma descrição 
 
 
Definir se é um site só para adultos 
 
 
Escolher com quem queremos partilhar 
(público vs privado) 
 
 
 
Escolher um tema  
 
 
 
 
 
E confirmar o código visual à semelhança 
de quando se cria uma nova conta de mail. 
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O nosso site criado em poucos segundos 

Criar nova página dentro do site Editar esta página Outras acções 

 
 
Podemos ainda editar a barra lateral para a configurar 
Uma das vantagens de criação de páginas com o Google é que podemos partilhar a página com colaboradores que a podem alterar em modo real. E se 
activarmos a subscrição de alteração das páginas iremos receber um email com os detalhes das alterações (necessário activar página a página ou então 
subscrever as alterações ao site). 
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Adicionar uma nova página 
 

 
Podemos escolher entre quatro modelos de páginas:  
 
Página Web (predefinido) - Uma página Web standard   
Anúncios - Um mini-blogue de anúncios/novidades      
Organização de ficheiros - Um local para armazenar ficheiros       
Lista - Crie tabelas para mostrar dados,       
 
ou ainda entre modelos criados pelo utilizador 
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Vários Exemplos  
  

  
Página Web Anúncios - Blogue 

  
Organização de Ficheiros Lista 
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Na opção Lista pode escolher entre 4 modelos - (tipos de listas) sendo que o último é um modelo em branco que lhe permite definir tudo desde o 
início. 
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O menu de gestão do site – onde temos acesso a quase todas as opções de configuração 
 

 
 
Pode alterar todas as configurações base do site, mudar ficheiros de local, mudar cores e tipos de letra. Pode ainda definir com quem quer 
partilhar o site e que tipo de partilha usar (convidado, colaboradores e visitante). 
Se tiver comprado um domínio, pode indicá-lo como nome alternativo ao seu site. 
Pode ainda alterar o esquema do site (mudar ícone da página inicial, a posição da barra lateral, os itens que aparecem nessa barra, etc). 
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Menus e outras ferramentas 

 

 

 
 

Menu inserir Menu Formatar Menu Tabela Menu Esquema 
Uma vasta gama de objectos que pode 

inserir na sua página 
Formatação de texto e alinhamentos Inserção e Formatação de tabelas Formatação de esquema da página actual 
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Exemplo de página com Miniaplicações  

 

 


