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Aceder ao Google Calendário 
Aceda a www.google.com e use o atalho para aceder ao Google calendário … 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 Calendário são-lhe pedidas algumas informações como: nome, apelido, pais e fuso horário.
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Visualização do Calendário 
 
A visualização dos eventos registados no calendário pode ser efectuada por dia, semana, mês, 4 dias ou agenda. 
 

    
 Dia Mês Semana 
 

   
 4 Dias Agenda  
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O Ambiente de Trabalho do Calendário 
 

Links para outras ferramentas do ambiente Google  indicação do email activo, outros links úteis  

  
  

Caixa de pesquisa de eventos 
Criação de novo evento 

 
 

Miniatura do calendário 
com eventos marcados a 

negrito 
 
 
 

Lista dos nossos 
calendários 

 
 

Outros calendários 
globais ou partilhados 

por nossos amigos 

Tipo de visualização 
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Definições do Calendário 
Separador Geral – permite alterar muitas das opções iniciais dos calendários todos 

 

 

Escolha de Idioma 
 
Escolha País 
Escolha de fuso horário 
(podemos ter mais de um activo) 
 
 
Mudar o formato de data 
 
Mudar o formato de hora 
 
Mostrar Fins-de-Semana 
 
Escolher a vista predefinida 
 
Escolher vista personalizada 
 
Escolher o Local 
 
Escolher se quer ver o tempo local e 
qual o tipo de escala a usar 
 
Mostrar eventos recusados 
 
Indicar como quer adicionar convites 
de terceiros ao seu calendário 
 
Escolher calendários alternativos 
 
Activação de atalhos de teclado 
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Separador Calendários – permite configurar os diferentes calendários 
Podemos escolher o tipo de notificações que queremos receber, se queremos partilhar algum calendário, eliminar algum calendário ou mesmo 
criar um calendário novo. 
Podemos ainda importar ou exportar calendários com formato ical. 
 

 
 

Podemos alterar o tipo de notificações que recebemos antes de 
um evento 
Podemos receber notificações por E-mail, ical(=SMS)* e Pop-up. 
Com antecedência de minutos, horas, dias ou semanas.  

Podemos ainda indicar como queremos ser avisados (email 
e/ou ical) quando recebemos novos convites, alteração de 
convites, convites cancelados e respostas a convites. Ou 
mesmo se queremos receber a nossa agenda diária todos os 
dias pelas 5h00 da manhã por email.  
 
* para o sistema ical (SMS) ficar disponível temos primeiro 
de configurar o nosso telemóvel para receber SMS 



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

Separador Configuração do telemóvel – permite configurar um telefone/telemóvel para receber SMS de eventos 
 
Caso desejem activar os SMS devem escrever um número de telemóvel na caixa respectiva. Usar o indicativo (+351) antes do número. 

 
Depois irão receber um código no vosso telemóvel que depois devem escrever na caixa “Código de verificação” e carregar em “Concluir configuração” 
 
 

Já depois da activação do telemóvel  
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Separador Google Labs – permite usar alguns utilitários extra para o Google Calendário. 
 

 



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

 
 

Podemos ainda adicionar novos calendários que podem ser obtidos: 
 
• Na Web 
• Calendários de amigos 
• Adicionados por URL 
• Ou importados de ficheiros (CSV ou ical) 
 

Diversos 
Impressão - impressão do nosso calendário na vista em que se encontra 

 
 

Agenda – vista com expansão muito útil para observar todos os eventos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  


