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O organizador é um documento online, o qual pode ser editado por visitantes,
no caso, professoras e professores, e que pode conter uma tabela com todas as datas e
atividades de uma sala para o teletrabalho, acessível a alunas e alunos. Ele funcionará
como uma página fixa, de maneira que visitantes tenham uma única referência para
não perderem os links das atividades dentro do grupo de WhatsApp. O organizador
deve ter seu link de acesso inserido no descritivo do grupo de WhatsApp.

Para criar o seu organizador:

1 – Acesse seu drive, usando seu e-mail institucional. Use o endereço http://drive.google.com 
não esquecendo de selecionar a conta do seu e-mail institucional, à direita, acima:

Em seguida, acione a pasta “Classroom”.

http://drive.google.com/


2 – Dentro da pasta Classroom acione a pasta correspondente a turma que você orienta: 

3  –  Dentro  da  pasta,  você  encontrará  uma área  para fazer o  “upload” de  arquivos,  que
corresponde  à  imagem  da  pasta.  Nela  você  introduzirá  o  arquivo  de  organizador  vazio
fornecido pelo grupo de trabalho em formato “.docx”. 



4 – Introduza o arquivo do organizador na sua pasta, fazendo o “upload”.
Para  isso,  acione  o  botão  direito  do  mouse  sobre  a  imagem da  pasta  e  então  selecione

“upload de arquivos”.

5 – No final, você terá seu arquivo de organizador inserido dentro da pasta da turma. 

Testes feitos em situação real, com grupos de alunas e alunos, demonstraram que a melhor
maneira de universalizar o acesso a este  arquivo,  mesmo para celulares  de modelos  mais
simples, é utilizar o formato de arquivo “DOC” ou “DOCX” e orientar alunas e alunos a
instalar no celular um leitor de documentos, como o “Docs Viewer” para os poucos casos onde
persistam problemas de acesso. 



6 – Clique sobre a imagem do arquivo e será aberta a opção “Compartilhar”.

7  –  Em “Compartilhar”,  sobre  o  campo de seu  grupo  de  trabalho,  selecione  “Editor”,  à
direita, para retirar as restrições de edição do arquivo para o grupo de trabalho, conforme as
necessidades de cada caso. Depois, clique em “Concluído” para gravar as opções adotadas. 

9 – Agora copie o link, usando a opção do campo abaixo e à direita da tela, adicionando-o à
descrição do grupo de WhatsApp da sala em questão. 



10  -  Pronto.  Agora,  qualquer  professora  ou  professor  de  seu  grupo  de  trabalho  ou
pessoalmente autorizado poderá entrar, editar e deixar os links das atividades da semana na
tabela do arquivo, ficando este organizador liberado ao acesso de alunas e alunos da sala,
para conferência diária.

11 -  Para o visitante autorizado acessar e editar, inserindo seus links semanais, basta acionar
a opção “Abrir com documentos Google”, acima do documento. Caso os visitantes não sejam
autorizados, como no caso de alunas e alunos, esta opção não aparecerá.
12 – Feitas as alterações por professoras e professores, estes devem acionar “Salvar como
Documentos Google”, sem alterar o nome do arquivo, para não alterar o link. Simplesmente
devem salvar o arquivo.



13 – Feito isso, é então necessário assegurar o livre acesso para leitura por alunas e alunos.
Para que isso seja possível, siga os passos a abaixo, após clicar com o botão direito do mouse
sobre o arquivo do organizador:

a) Acesse “Alterar”, abaixo da tela, no campo “copiar link”;

b)  Selecione,  então,  “Qualquer pessoa  com o  link”,  e  ainda  configure  como “Leitor”  -  à
esquerda.



c)  Conclua a  operação,  clicando em “Concluído”.  Pronto:  agora todos  os  visitantes  terão
acesso à leitura dos conteúdos, lembrando que somente os participantes de seu grupo podem
editar o organizador.

d)  Em  alguns  celulares  de  modelos  mais  simples,  é  necessário  instalar  um  leitor  de
documentos para que seja possível a alunas e alunos lerem o organizador. Abaixo estão dois
leitores disponíveis gratuitamente para instalação que consomem pouca memória do celular:

e) Para alunas e alunos o sistema ainda requisitará qualquer e-mail Google do usuário, no
momento do acesso, para este caso de permissões de acesso universal.

Feitos estes procedimentos, o organizador estará com mais de 90% de compatibilidade
de acesso para alunas e alunos.

f) – Uma dica: quando inserir seus links dos formulários do Google Forms no organizador,
não esqueça de ativar o link no documento, clicando sobre o link com o botão direito do
mouse. Assim ficará mais fácil para alunas e alunos acessarem, pois bastará um clique sobre o
documento.

g)  –  Como último recurso de compatibilização para modelos  de celulares  sem recursos,  é
possível converter o organizador, originalmente criado em DOC ou DOCX para um formato
HTML,  mas  neste  caso,  este  somente  poderá  ser  enviado  no  grupo  de  WhatsApp e  não
inserido no descritivo do grupo. Alguns poucos alunos que não conseguirem acessar pelos
outros métodos poderão ter acesso baixando e lendo este arquivo. Para gerar um arquivo
assim basta  baixar  o  organizador do  descritivo  do  grupo  e  em seguida  “Salvar Como…
HTML.  Pegue  o  arquivo  resultante  e  envie  no  grupo.



O resultado é mostrado a seguir:

- fim - 


