
Como postar arquivos no Google Drive no computador

1. Entre na página de acesso ao Google Drive em

https://www.google.com/intl/pt-br/drive/about.html.

2. Clique em “Acessar o Google Drive”:

3. Insira o endereço de e-mail do(a) aluno(a) e a senha encaminhados a você

pela escola por boletim eletrônico.

4. Na página inicial do Drive, na coluna da esquerda, clique em “Compartilhados

comigo”.

https://www.google.com/intl/pt-br/drive/about.html


5. Localize a pasta do(a) seu(ua) filho(a).

6. Dentro dela,  clique no botão +NOVO, que possibilita  fazer  o  UPLOAD do

arquivo que você quer colocar na pasta do Drive. Outra opção é clicar dentro

da pasta com o botão direito do mouse, que também mostra essa alternativa

de fazer UPLOAD de arquivos.



Como postar arquivos no Google Drive no celular

1. Entre na sua loja de aplicativos Play Store ou Apple Store, encontre o aplicativo

do Google Drive e instale no seu celular.

2. Ao abrir pela primeira vez, será necessário entrar na sua conta. Para isso, vá em

"Fazer login" e digite um endereço de e-mail do Google e a senha:

3. Na tela inicial do Google Drive, toque sobre o botão localizado no canto superior

esquerdo  da  tela  para  acessar  o  menu  do  aplicativo.  Caso  os  arquivos

“Compartilhados comigo” não estejam nessa opção, eles aparecem na página

inicial em uma barra embaixo. Ao clicar nos arquivos compartilhados, acesse a

pasta do seu filho.





4. Dentro da pasta é possível clicar no botão "+", no canto inferior direito da tela,

para fazer upload de arquivos e fotos do celular.

5. a. Outra forma de poder compartilhar o arquivo é encontrar a imagem no seu

celular e entrar em compartilhar arquivo:



b.  Entrar em "Salvar no Drive":

c. Nesta  opção,  é  possível  selecionar  qual  conta  do  Google  Drive  será

utilizada, no caso de haverem várias contas Google cadastradas no celular.

Haverá também a opção de selecionar em qual pasta você deseja salvar

esse arquivo ou conjunto de arquivos. Por fim, basta clicar em salvar.


