
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 Ferramentas Variadas 
E-mail. proj.avaliacao.em.rede@gmail.com 
url: http://sites.google.com/site/parencontrostematicos   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ferramentas Variadas 



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 Ferramentas Variadas 
E-mail. proj.avaliacao.em.rede@gmail.com 
url: http://sites.google.com/site/parencontrostematicos   

Com este documento pretendo apresentar sucintamente algumas das ferramentas Google e potenciar o seu uso para melhorar a nossa capacidade 
organizacional 
Assim passarei a listar alguns dos aplicativos mais usados: 
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Gmail – Google mail 
 
“O Gmail (também GMail, Google Mail ou Giga Mail) é um serviço gratuito de e-mail criado pelo Google em 2004. Actualmente novos cadastros são abertos ao público e 
podem ser feitos directamente no site. Foi anunciado no dia 1 de Abril de 2004, Dia da Mentira, o que lançou inicialmente certa dúvida quanto à sua autenticidade. 
 
Tal serviço de e-mail revolucionou os demais já existentes. O Gmail oferecia, em seu início, 1GB de espaço de armazenamento. O Yahoo! Mail e MSN Hotmail, que 
ofereciam 6MB e 2MB, respectivamente, tiveram de rever a questão de espaço disponível para continuarem tendo condições de concorrerem comercialmente. O mesmo 
ocorreu com provedores pagos e gratuitos por todo o mundo. 
 
Exactamente por esse motivo e para manter o recurso de oferecer mais espaço que a maioria dos provedores, no dia primeiro de Abril de 2005 o sistema lança seu programa 
"infinito + 1" e começa a aumentar o espaço de armazenamento. No começo, a taxa de aumento era de 4 bytes por segundo (aprox. 337 KB/dia) e já chegou a ser de 1500 
bytes por segundo (aprox. 124 MB/dia). Actualmente esta taxa gira em torno de 315 bytes por segundo (aprox. 26 MB/dia) e o serviço oferece mais de 7,3GB de espaço de 
armazenamento.” 
 

In http://pt.wikipedia.org/wiki/Google_mail  
 
Esta é talvez a ferramenta mais usada do universo Google. É fácil e intuitiva de usar. E acima de tudo grátis. 
Aceda a www.gmail.com e registe-se. 
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Google Docs 
 
 
“O Google Docs é um pacote de aplicativos do Google baseado em AJAX. Funciona totalmente on-line directamente no browser. Os aplicativos são compatíveis com o 
BrOffice.org, OpenOffice.org, KOffice.org e Microsoft Office, e actualmente compõe-se de um processador de texto, um editor de apresentações, um editor de folhas de 
cálculo e um editor de formulários. Originalmente, o processador de texto foi desenvolvido à parte, sob o nome Writely, e comprado pelo Google meses depois. Alguns dos 
recursos mais peculiares é a portabilidade de documentos, que permite a edição do mesmo documento por mais de um usuário, bem como o recurso de publicação directa em 
blog. Os aplicativos permitem a compilação em PDF.” 
 

In http://pt.wikipedia.org/wiki/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. 
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Google Sites 
 

“Google Site é um produto beta grátis da Google liberado no Google Labs no dia 23 de fevereiro de 2006 com o nome de Google Page Creator.. Permite qualquer usuário 
(com uma conta do Gmail), especialmente novatos em webdesign, criar web sites simples. É um editor WYSIWYG assim podem ser criadas páginas sem conhecimento de 
HTML ou qualquer outra linguagem de marcação, semelhante a seus concorrentes como Sandvox, Drag Drop Site Creator e iWeb. Cada usuário recebe 100 MB grátis de 
espaço para armazenamento e aparentemente nenhum limite de largura da banda. Uma vez que o site é publicado estará disponível no 
http://seuusuariodogmail.googlepages.com para o mundo ver. 
 
No momento que a Google lançou o Google Page Creator, como muitos outros lançamentos da Google, este foi inundado com milhões de usuários. Isto os fez bloquear o 
cadastro de novos usuários temporariamente a fim de usar a nova aplicação web devido à sobrecarga do servidor.” 
 

In , http://pt.wikipedia.org/wiki/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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Google Groups  
 
“O serviço de Grupos do Google é gratuito para comunidades on-line e grupos de discussão que oferece o arquivo mais abrangente da web, incluindo emails da Usenet (mais 
de 1 bilhão de mensagens). Recentemente, foram acrescentados vários recursos que tornam o Grupos do Google uma maneira mais eficiente de se comunicar com grupos de 
pessoas on-line.” 
 

In, http://pt.wikipedia.org/wiki/Google_Grupos  
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Google Calendário/Agenda 
 

“Google Agenda é um serviço de agenda e calendário on-line oferecido gratuitamente pela empresa Google. Disponível em uma interface web, é possível adicionar, controlar 
eventos, compromissos, compartilhar a programação com outras pessoas, agregar à sua agenda diversas agendas públicas, entre outras funcionalidades.” 

 
In, http://pt.wikipedia.org/wiki/Google_Agenda  

 
Além disso, pode configurar o seu telemóvel para receber mensagens de aviso para os seus eventos ou mesmo mensagens de aviso quando recebe 
novos eventos ou algum seja alterado. 
Pode ainda sincronizar a sua agenda com outras agendas como a do Outlook ou mesmo de telemóveis da nova geração. 
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Google Imagens 
 
Aceda a www.google.com e use o atalho para aceder ao Google imagens …  
 

 
 

A pesquisa de imagens está muito mais eficiente pois podemos agora filtrar as imagens por tamanhos (médias, grandes, ícones) e também com 
tamanho em pixéis definidos pelo utilizador ou ainda maiores do que um tamanho específico em Mbytes 
Podemos ainda filtrar em simultâneo por tipos (caras, fotografias, clip art e desenhos a lápis) 
Por último podemos filtrar por cores (a cores, a preto e branco, ou numa cor específica escolhida numa tabela) 
 
É simplesmente espectacular e eficiente para encontrar aquela imagem de que tanto necessitamos … 
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iGoogle 
 
É a alternativa à página www.google.com ou www.google.pt (sendo que esta difere da anterior apenas na possibilidade de permitir pesquisas 
apenas em páginas de Portugal) … Quando estão na página inicial Google podem alternar para o iGoogle através do link no canto superior 
direito. 
O iGoogle é como se se tratasse de um desktop onde podemos dispor várias mini-aplicações facilmente organizáveis e parametrizáveis que nos 
permitem ter, numa única janela, acesso a informação diversa. 
Podemos, por exemplo, ter um relógio, uma miniatura do nosso calendário Google com os nossos eventos em agenda, uma previsão do tempo, 
notícias, os nossos grupos listados, os nossos emails, jogos, etc. 
Podemos ainda ter mais de um separador e mudar o ambiente/tema de fundo. Muitos deles adaptam-se à hora e local das nossas definições 
regionais… Podem ver nas imagens abaixo o topo nocturno (pois as imagens foram captadas pela madrugada dentro; se fosse de dia estaria 
solarengo ou nublado, consoante o tempo)  
 

 
 

Página inicial – com tempo, calendário, relógio, docs, grupos… Separador “Lazer” – com Xadrez, Sudoku, etc. 
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Google Alerts 
  
Disponível em http://www.google.com/alerts, permite definir Alertas via email sempre que aparecerem notícias ou páginas Web com 
informação com as palavras por nós definidas … podem querer receber estes avisos uma vez por dia ou apenas uma vez por semana. Pode 
também filtrar que tipo de páginas quer seguir, e como quer que o envio seja efectuado: email ou feed RSS. 
 
Caso queira editar/apagar alertas anteriormente definidos deverá usar o link no canto inferior esquerdo 
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Google Livros 
 
Permite-nos procurar livros online e visualizá-los em parte ou no seu total … 

 
 
Certos livros podem ser visualizados online, outros poderemos comprar num dos muitos 
links que aparecem nestas páginas 
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Google Orkut 
 
 
É uma rede social semelhante ao FaceBook ou Hi5 entre outras (utilizar com descrição e configurar bem com quem queremos partilhar os nossos 
dados). 
 
Ficha de inscrição  
 

  
 Página inicial  
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Google Maps 

 
Disponível em português em http://maps.google.pt/, permite visualizar o mapa de um local. 
 

Este mapa por exemplo mostra-nos a 
Universidade do Minho (Gualtar) e 
todos os links para fotos, wikis e 
webcams nos seus arredores. 
 
Podemos mudar as vistas entre mapa, 
satélite (o que está na imagem) ou 
terreno. 
 
Se quiser obter vistas 3D ou mesmo 
street view em certas cidades mundiais, 
terá de instalar o Google Earth 
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Google Fotografias (Picasa) 
 
O Google Fotografias (Picasa) permite guardar e partilhar fotos e vídeos online 
 

 
Para mais informações consulte este link  
 
http://picasa.google.com/support/bin/answer.py?answer=148623&hl=pt_BR 
 
O Picasa é também uma aplicação grátis que pode instalar no seu computador para o ajudar a gerir as suas fotos e a criar slide shows de fotos. Permite-lhe ainda  enviar para 
partilhar ou fazer cópia de segurança de fotos e vídeos de uma forma muito fácil … ficando tudo guardado na sua conta Google associada. 
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Google Analytics 
 
O Google analytics, disponível em http://www.google.com/intl/pt-PT_ALL/analytics/ , permite-nos obter dados estatísticos sobre os acessos aos 
nossos sites, bastando para tal adicionar um código extra nas páginas a observar. 
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Google Apps – um pacote avançado de produtos Google 
 
 
Versão empresarial (com custos dependentes do número de utilizadores) Versão educacional (praticamente grátis) 

 

 
http://www.google.com/apps/intl/en/business/index.html http://www.google.com/a/help/intl/pt-BR/edu/index.html 
 
Texto de introdução do Google apps para escolas (adaptado da versão Brasileira) 
 
“Inovação do Google. Soluções avançadas. Investimento zero. 
Imagine como seria maravilhoso se toda a comunidade da seu escola —alunos, corpo docente e funcionários— pudesse compartilhar informações e ideias com mais facilidade. Com as 
ferramentas gratuitas de comunicação, colaboração e publicação do Google Apps Educação, incluindo contas de e-mail do domínio da sua escola (como aluno@sua-escola.edu), você pode tornar 
isso possível.  
 
Seleccione qualquer combinação de nossos serviços e ferramentas disponíveis e personalize-os com o logótipo, o esquema de cores e o conteúdo da sua escola. Organize os seus utilizadores 
usando um painel de controlo baseado na web ou use as APIs para integrar o Google Apps aos seus sistemas existentes. 
 
E o melhor, tudo isso é hospedado pelo Google; ou seja, não é necessário instalar, fazer o download ou a manutenção de nenhum hardware ou software. Você pode activá-lo rapidamente com o 
mínimo de suporte da sua equipa Técnica.” 


