
Mini tutorial Uso de "Levantar a Mão" no Google Meet 

Função: Controlar a ordem de quem gostaria de falar no Meeting 

1) Acesse o site Google, utilizando o e-mail institucional e crie uma reunião no Google              
Meeting 

 

 
2) Com a sala do Meeting criada, convide as pessoas que gostaria que participassem             

da reunião, compartilhando o link de convite 



 
 

3) Após os convidados entrarem na reunião, veja que tanto para o apresentador 
quanto para os convidados há a opção do ícone “Levantar a mão”. Ao clicar nesse 
ícone, será exibida uma mensagem para os demais participantes alertando que o 
membro que clicou no ícone gostaria de falar; assim, é possível estabelecer um 
maior controle sobre quem está falando a cada momento, possibilitando uma 
melhor organização. 
 

 



 

 
4) Observe que quando um participante clicar no ícone “Levantar a mão” - esta ação              

notificará aos demais que ele gostaria de falar; e caso ainda mude de opinião, ele               
poderá clicar novamente no ícone que agora estará escrito “Abaixar a mão” 

 



 
 

5) É importante observar que será apresentada uma lista de quem clicou em            
“Levantar a mão”, conforme a ordem de quem clicou primeiro no ícone (os que              
apertaram primeiro no ícone aparecerão em primeiro e assim sucessivamente).          
Desta forma, será possível organizar e visualizar quem pediu permissão para           
poder falar em primeiro, segundo, etc. 

 
 

6) Os gerenciadores da sala (donos) podem “abaixar as mãos” dos demais           
participantes. Para isso, basta clicar sobre o ícone da mão levantada do            
participante escolhido 



 
7) Em linhas gerais, a funcionalidade “levantar a mão”, é um auxilio para que os 

participantes da reunião tenham um maior controle sobre quem e em qual ordem 
as pessoas gostariam de falar/comunicar. É muito semelhante ao sistema utilizado 
com os alunos em uma sala de aula; com a vantagem de ficar sabendo qual a 
ordem das pessoas que levantaram a mão para perguntar/falar algo. 

 


