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Quatro extensões primordiais para 
apresentação no Google Meet

■ Google Meet Grid View (fix): habilita visualização
em grade dos participantes da reunião do Google
Meet;

■ Meet Attendance: gera frequência dos participantes
da reunião do Google Meet;

■ Web Paint: destaca informações em sites acessados
pelo navegador habilitado com essa extensão;

■ Dualless: permite dividir a tela do computador no seu
navegador. 1



https://chrome.google.com/webstore/category/extensions?hl=pt-BR

No seu navegador Chrome, 

abra a “chrome web store”
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Na chrome web store pesquise por: 

Google Meet Grid View (fix);
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Habilite essa extensão (Google Meet 

Grid View) clicando no seu ícone 

localizado na barra “Extensões” do 

canto superior direito do seu 

navegador chrome;

Nesta extensão poderá selecionar:

• “Mostrar somente participante 

com vídeo”;

• “Destacar quem está falando”;

• “Incluir meu vídeo no grid”;

• “Habilitar visualização em grid 

por padrão”;

• “Habilitar captura de tela”.

Extensões
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Na chrome web store pesquise por:

Meet Attendance;

5



Habilitado o Meet Attendance, 

verifique se apareceu o pequeno ícone 

em formato de planilha no seu Google 

Meet;
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No pequeno ícone planilha pode-se: 

Gerar planilha de frequência dos 

participantes da reunião do Google 

Meet, e clicando no ícone de planilha 

contabiliza o horário da entrada 

dos participantes na reunião;

Criar planilha nova com os 

nomes dos participantes da 

reunião e instantaneamente 

cria arquivo da frequência 

em excel no seu Google 

Drive.

Adicionar nova aba na  

sua planilha já criada 

no Google Drive;
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Planilha gerada pelo Meet

Attendance contabiliza a 

frequência dos participantes 

da reunião do Google Meet; 

Planilha gerada pelo Meet

Attendance vai direto para sua 

conta Google Drive do e-mail que 

você criou reunião no Google Meet.8



Na chrome web store pesquise por:

Web Paint;
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As ferramentas do Web Paint, pode 

selecionar e destacar informações na 

web, escrever texto, e ainda personalizar 

as cores dessas seleções; Na apresentação no Google 

Meet, essa extensão pode ser 

utilizada para diversos fins.

Nesse ícone de câmera, salva 

suas notas destacada na web 

em formato imagem PNG;
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Na chrome web store pesquise por:

Dualless;
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Habilitado o Dualless, escolha 

o formato da divisão de tela do 

seu navegador;
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No Google Meet, a divisão de tela 

pode ser essencial quando se está 

apresentando algo, acessando sites 

no seu navegador e necessite 

verificar o chat da sua reunião 

constantemente.
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Lousa digital no Google Meet

■ Jamboard: permite compartilhar um quadro branco 
interativo.
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Na tela inicial do Google do seu 

navegador, na aba de aplicativos, 

procure pelo Jamboard;
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No Google Meet, pode-se 

apresentar a tela do 

Jamboard, funcionando 

como lousa digital 

interativa, podendo 

escrever, desenhar, criar 

notas e compartilhar o 

link do quadro branco;
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Para compartilhar o 

link do quadro branco, 

basta inserir os 

endereços de e-mails 

dos participantes da 

reunião do Google 

Meet para realizar 

atividade conjunta no 

Jamboard.
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FICOU EM DÚVIDA EM ALGUMA ETAPA?
ENTRE EM CONTATO CONOSCO QUE VAMOS 

LHE AJUDAR !!
IBEFPAEM@GMAIL.COM
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