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DESCRIÇÃO DO CURSO 

Tópicos Importantes 

. Sobre o Teacher Center 

. Quais são as Certificações da Google for Education 

. Quais Treinamentos são Oferecidos no Teacher Center 

. Recursos em Destaque do Centro de Treinamento 

. O que você precisa conhecer para fazer a prova de Educador Nível 1 

. Mais conhecimento para fazer a prova de Educador de Nível 1 

. Conteúdos da prova de Educador Nível 1 

. O que você precisa conhecer para fazer a prova de Educador Nível 2 

. Mais conhecimento para fazer a prova de Educador de Nível 2 

. Conteúdos da prova de Educador Nível 2 

CURSO PARA CERTIFICAÇÕES GOOGLE FOR EDUCATION PARA PROFESSORES
PARA QUEM É ESTE CURSO 

. Professor 

. Diretor/coordenador de Tecnologia da informação e comunicação (TIC) 

. Especialista/técnico em tecnologia educacional 

ETA: 6h 20min



DESCRIÇÃO DO CURSO 

Tópicos Importantes 

. Configuração e Utilização do Gmail 

. Configuração e Utilização da Agenda Integrada com o Celular 

. Trabalhando de Forma colaborativa e em tempo real usando o Google Planilhas , Documentos e 
Apresentações 
. Criação de Poderosos Scripts para ajudar na customização de Tabelas , substituindo as Macros 
. Uso do Google Formulários (Para pesquisas de satisfação, formulários de pre cadastros etc....) 
. Vídeo Conferencia com o Google Meet - Reduzindo distancias para se comunicar 
. Primeiros passos como APP Maker criando uma App básica do zero 
. Usando o Google Data Studio - testando a Ferramenta de BI do Google ligando no Google 
Planilhas 
. Controle de Atividades usando o Google Vault 
. Administração do Portal do GSUITE (Gerenciando domínio , Usuários e Dispositivos) 
. Dashboards do Gsuite Painel 

GOOGLE G SUITE - DO USUÁRIO AO ADMINISTRADOR
PARA QUEM É ESTE CURSO 

. Profissionais que estão iniciando a utilização das ferramentas do Google 

. Novos usuários do Gsuite (Basic , Business ou Enterprise) 

. Usuários de contas do Google (Conta Gratuita) 

ETA: 4h 30min



DESCRIÇÃO DO CURSO 

O Curso de Google Meu Negócio tem por objetivo ensinar os segredos para posicionar 

um negócio localmente na ferramenta de pesquisa do Google. No curso serão 

abordados os tópicos gerais do Google meu Negócio, assim como também dicas 

específicas (segredos específicos baseados em experiência) para o bom 

posicionamento local. Um dos destaques do curso é o Gráfico que mostra a 

equivalência de porcentagem da importância de uma lista de itens que fazem a 

diferença no posicionamento local. Se o aluno conseguir atingir a melhor porcentagem 

na execução desta lista proposta do Gráfico de equivalência, o resultado será facilmente 

alcançado com o Google meu Negócio. 

Este curso também é indicado para quem possui lojas virtuais, pois atualmente o 

Google meu Negócio serve muito bem como uma forma de referência para saber se 

uma loja é confiável, isto baseando-se em seus comentários e avaliações, portanto ter 

uma ficha 100% perfeita no Google meu Negócio é de extrema importância.

GOOGLE MEU NEGÓCIO
PARA QUEM É ESTE CURSO 

. Empresas de todos os segmentos 

. Profissionais liberais (Consultores, Eletricistas, Encanadores, Mão de obra 
especializada, etc) 

. Profissionais de Marketing 

. Agências de Publicidade e Marketing 

. Empresas de E-commerce 

ETA: 4h 20min



DESCRIÇÃO DO CURSO 

Nesse curso você vai aprender Google Analytics COMPLETO, realizando configurações profissionais e análises avançadas sempre 
baseadas no objetivo de cada site (AS METAS DE CONVERSÃO). O curso é dividido em duas seções principais: 

Tópicos Importantes 

. Instalação da Tag Universal do Google Analytics 

. Configurações essenciais da propriedade e vínculos (Google Search Console e Google Ads) 

. Configurações essenciais da vista 

. Acompanhamento de pesquisa 

. Filtros de vista 

. E metas de conversão (TODOS OS TIPOS) 

ANÁLISES - você vai aprender a analisar os principais relatórios da plataforma: 

. TEMPO REAL 

. PÚBLICO-ALVO 

. AQUISIÇÃO DE TRÁFEGO 

. COMPORTAMENTO 

. CONVERSÃO 

GOOGLE ANALYTICS COMPLETO
PARA QUEM É ESTE CURSO 

. Profissionais de Marketing e Comunicação 

. Empreendedores e empresários 

. Estudantes e curiosos digitais 

. Interessados em Digital Analytics 

ETA: 6h 10min



DESCRIÇÃO DO CURSO 

No Google Drive, tudo fica armazenado automaticamente na nuvem. Você começa com 15 GB de 
armazenamento on-line gratuito do Google para fotos, histórias, designs, desenhos, gravações, vídeos, 
apresentações, PDFs e até arquivos do Microsoft Office. Não importa o tipo de arquivo, tudo pode ser 
armazenado com segurança no Drive. 

O Google Drive é muito mais que um Dropbox. Se você conhece o Dropbox e usa esse recurso como um 
repositório online dos seus arquivos, você vai adorar conhecer os recursos do Google Drive e entender 
como utilizar os para substituir os aplicativos Pacote Office. 

Vamos aprender também como criar um documento de texto online, compartilhar e editar com qualquer 
pessoa, em qualquer lugar do mundo. Descubra o poder da colaboração e do compartilhamento das 
ferramentas Google. 

. Armazenar seus documentos no Google Drive 

. Conhecimento básico em utilizar aplicativos office são bem vindos 

. Acesso dos seus documentos a qualquer lugar, a qualquer hora e com qualquer dispositivo de forma 
segura 

. Estar conectado ao mundo de forma digital sendo mais pró-ativo 

GOOGLE DRIVE E DOCUMENTOS GOOGLE PARA INICIANTES
PARA QUEM É ESTE CURSO 

. Todos que não conhecem o Google Drive de perto 

. Todos que tem interesse em ampliar suas habilidades com os 
aplicativos do Google Drive 

ETA: 3h 20min



DESCRIÇÃO DO CURSO 

O curso G Suite foi desenvolvido para profissionais das mais diversas áreas que desejam melhorar os seus processos no dia-a-dia, 
trabalhando de forma colaborativa, dinâmica e produtiva.  

Você verá na prática como o G Suite é ideal para empresas corporativas, públicas e/ou educacionais que necessitam de 
ferramentas de comunicação, colaboração, organização, segurança e armazenamento de dados. 

Neste curso, exclusivo em português, você terá acesso a um conhecimento valioso que vai te preparar para trabalhar nas empresas 
mais inovadoras do mercado, além de ter um grande diferencial em seu currículo para conquistar um cargo nas milhares de 
empresas que estão adotando a plataforma Google. 

Destaque-se na multidão aprendendo a usar os aplicativos baseados na Computação em Nuvem que estão revolucionando a 
forma como trabalhamos. 

GSUITE - COMPLETO
PARA QUEM É ESTE CURSO 

. Profissionais de TI que queiram aumentar o 
conhecimento nas ferramentas Google 

ETA: 6h 20min



DESCRIÇÃO DO CURSO 

Vamos ensinar tudo que os designers profissionais utilizam para você criar apresentações inesquecíveis e conquistar o seu 
público! 

Você vai conhecer diversas ferramentas que vão deixar as suas apresentações surpreendentes! 

Tudo muito objetivo, prático e atualizado! 

Aqui sim você vai aprender a criar apresentações que arrasam de verdade e não apenas um título chamativo. 

E se você está procurando um curso de PowerPoint, recomendo que você se aventure no Google Slides!

GSUITE - SLIDES - NÍVEL 1
PARA QUEM É ESTE CURSO 

. Profissionais de Design 

. Usuários que pensam em abandonar o pacote 
Office 

. Professores que desejam transformar suas aulas 

ETA: 2h 20min



DESCRIÇÃO DO CURSO 

Curso preparatório para certificação GCP - Google Cloud Professional Data Engineer 

Tópicos Importantes 

. Tipos de Dados no GCP 

. Storage de Dados 

. Banco de Dados no GCP 

. Processamento de Dados no GCP 

. ML/AI no GCP 

. Engine de App's 

. Deployment de Aplicações 

. Provisionamento de Kubernetes

GOOGLE CLOUD PROFESSIONAL DATA ENGINEER
PARA QUEM É ESTE CURSO 

. Profissionais de TI que estejam atuando ou desejam com serviços 
Google Cloud 

. Profissionais que desejam se preparar para a prova GCP - Data Engineer 

. Profissionais de projetos Move to Cloud com Google 

ETA: 16h 28min



DESCRIÇÃO DO CURSO 

Curso preparatório para certificação GCP - Google Cloud Architect Professional 

Tópicos Importantes 

. Como o Google Cloud Platform funciona 

. Analise de casos de sucesso 

. Dimensionar ambientes de migração ( move to cloud ) 

. Mitigar riscos e barreiras de migrações de aplicações de baixo, médio e alto risco 

. Aplicar LGPD em transações de envio/recebimento de informações 

. Entender manipulação de dados sensíveis e confidenciais 

. Compliance em atividades internas e como atender com estrutura Google 

. Gerenciar a implementação e sua performance durante o processo de transição  

. Desenhar, desenvolver, gerenciar, aplicar segurança, escalabilidade com alta disponibilidade soluções GCP para 
processos de negócios 

. Ampliar skills de arquitetura cloud

GOOGLE CLOUD ARCHITECT - LEVEL 1
PARA QUEM É ESTE CURSO 

. Profissionais de projetos TI que estejam atuando ou 
desejam atuar com projetos de move to cloud 

. Profissionais que estejam se preparando para 
certificação GCP Cloud architect 

ETA: 31h



DESCRIÇÃO DO CURSO 

Curso preparatório para certificação GCP - Google Cloud Professional Architect 

Tópicos Importantes 

. Serviços computacionais como Computing Engine, App Engine, Kubernetes Engine e Cloud Functions 

. Storage avançado com Cloud Storage, Cloud SQL, Cloud Spanner, Firestone, BigTable, BisQuery 

. Pipeline de dados com Analytics Services, Cloud Dataflow, Cloud Data Fusion, Cloud Datproc, Vertex AI 

. Serviços de rede usando o Cloud Router, Cloud NAT to Private Services e Data Loss Prevention 

. Estratégias de migração ( move to cloud ) 

. Aplicando regras de segurança e compliance ( LGPD )

GOOGLE CLOUD ARCHITECT - LEVEL 2
PARA QUEM É ESTE CURSO 

. Profissionais de projetos TI que estejam atuando ou desejam atuar com 
projetos de move to cloud 

. Profissionais que estejam se preparando para certificação GCP Cloud 
architect nível 2 

Necessário ter completado a etapa de nível 1 

ETA: 8h 35min



DESCRIÇÃO DO CURSO
Curso nível 1 para aplicações Google Workspace 

Tópicos Importantes 

. Google Docs avançado 

. Google Sheets avançado 

. Google Slides avançado 

. Google Forms - avançado

GOOGLE GSUITE WORKSPACE - NÍVEL 1
PARA QUEM É ESTE CURSO 

. Profissionais que desejam ter profundidade no Google 
GSuite para uso intensivo 

. Professores que desejam transformar suas aulas 

. Instituições de ensino publicas ou privadas que queiram 
fazer a transição para a plataforma Google for Education 

ETA: 20h

. Google Classroom avançado 

. Google JamBoard avançado 

. Google Calendar avançado 

. Google Chat & Google Meet avançados 

. Google Sites avançado 

. Google Groups & Contacts avançados 

. Google Maps avançado 

. YouTube for Education avançado 

. Google Translate avançado 

. Google Earth avançado 

. Google Collections avançado 

. Google Podcasts avançado



DESCRIÇÃO DO CURSO 

Construindo um site no Google Sites 

Tópicos Importantes 

. Início com o Google Sites 

. Compartilhando permissões, modo de preview e outras configurações 

. Selecionando um tema para seu novo site 

. Adicionando páginas adicionais ao seu site 

. Diferença entre upload e seleção de imagens 

. Inserindo Menu no seu site 

. Adicionando novos elementos ao seu site 

. Publicando seu site

GOOGLE SITES
PARA QUEM É ESTE CURSO 

. Profissionais que desejam criar sites na plataforma Google 

. Web designers iniciantes, intermediários e avançados 

. Professores que desejam aplicar o Google Sites em suas aulas 

ETA: 8h



DESCRIÇÃO DO CURSO 

Construindo aplicativo web sem codificação 

Tópicos Importantes 

. Introdução para criar webapps com o Google Scripts 

. O que é o Google Scripts 

. Configurando uma conta no Google Scripts 

. Acessando um documento existente no Google Scripts e adicionando conteúdo 

. Configurando gatilhos de scripts com o Google Scripts 

. Executando método para copiar conteúdo para output no Google Script Doc 

. Linkando mais serviços Google no seu Script usando métodos Java Script 

. Google Script para enviar emails 

. Conteúdo de exemplo para os códigos 

. Recursos de Script de exemplo 

. Usando o Google Sheets com um webapps com dados 

. Alocar um valor de Google Sheet em um objeto 

. Enviando dados para um objeto na sua página HTML 

. Deploy de um webapp

GOOGLE APPS GOOGLE SCRIPTS
PARA QUEM É ESTE CURSO 

. Profissionais e alunos que desejam criar um aplicativo sem codificação 

. Professores que desejam dar aulas de criação de aplicativos em sala de 
aula 

ETA: 40h



DESCRIÇÃO DO CURSO 

Utilizando a plataforma Google Classroom 

Tópicos Importantes 

. O que é o Google Classroom 

. Acessando o Google Classroom 

. Criando uma sala de aula 

. Criando e arquivando salas de aula 

. Aplicando um tema 

. Convidando alunos para uma classe 

. Adicionando alunos por código 

. Enviando email para os alunos

GOOGLE CLASSROOM - PROFESSORES
PARA QUEM É ESTE CURSO 

. Profissionais e alunos que desejam criar um 
aplicativo sem codificação 

. Professores que desejam dar aulas de criação 
de aplicativos em sala de aula 

ETA: 24h

. Removendo e mutando os alunos 

. Postando, edição e deletando postagens 

. Escondendo notificações de aula 

. Adicionando pool de questões e discussões 

. Pastas da sala de aula no Google Drive 

. Relatórios de guardiões ( pais ou responsáveis ) 

. Criando e implementando programa de graduação 

. Criando e usando rubricas 

. Enviando feedback para alunos



DESCRIÇÃO DO CURSO 

Utilizando a plataforma Google Classroom 

Tópicos Importantes 

. Acessando o Google Classroom como um estudante 

. Acessando a sala de aula 

. Navegando pela sala de aula 

. Postando na sala de aula 

. Configurações de notificação para alunos 

. Visualizando seus apontamentos 

. Editando um apontamento 

. Marcando um apontamento como feito 

. Visualizando um retorno de apontamento 

. Relatórios para alunos 

. Visualização 1:1 na sala de aula 

. Revisão de cursos

GOOGLE CLASSROOM - ALUNOS
PARA QUEM É ESTE CURSO 

. Estudantes / alunos usando o Google Classroom 

ETA: 2h



DESCRIÇÃO DO CURSO 

Utilizando o Google Forms 

Tópicos Importantes 

. Iniciando com o Google Forms 

. Criando seu novo formulário 

. Tipos de questões 

. Criando as questões em seu novo formulário 

. Recursos adicionais do seu formulário 

. Com usar a sessão “vá para” no seu formulário 

. Finalizando, testando e compartilhando seu novo formulário 

. BONUS: Google Forms Add-Ons

GOOGLE FORMS
PARA QUEM É ESTE CURSO 

. Profissionais que desejam usar o Google Forms para preenchimento de entrada de 
dados 

. Professores que estão usando o Google Classroom para aplicar uma prova 

. Profissionais e empresas que querem fazer pesquisas de mercado 

ETA: 2h



DESCRIÇÃO DO CURSO 

Utilizando a busca no Google de maneira mais eficiente 

Tópicos Importantes 

. Como usar operadores lógicos na busca do Google 

. Como usar as especificações mais comuns no momento da busca 

. Como usar os atalhos para as suas buscas no Google 

. Como fazer buscas por métodos e especificações de URL

GOOGLE SEARCH - AVANÇADO
PARA QUEM É ESTE CURSO 

. Profissional, professor ou aluno que deseja 
ter maior amplitude no Google Search 

ETA: 1h 30min



DESCRIÇÃO DO CURSO 

Aprender como usar o Google Fonts em seus desenvolvimentos e design web 

Tópicos Importantes 

. O que é uma fonte 

. O que é o Google Fonts 

. O que é o MAMP 

. Setup de projeto 

. Características 

. Fonte ROBOTO 

. Fonte Open Sans

GOOGLE FONTS
PARA QUEM É ESTE CURSO 

. Profissionais de design 

. Aluno para formatar apresentações e trabalhos 

. Editores e escritores 

ETA: 1h 30min



DESCRIÇÃO DO CURSO 

Para professores poderem extrair o máximo do Google Drive 
para suas aulas 

Tópicos Importantes 

. Por que preciso do Google Drive e dos aplicativos Google 
para educação ? 

. Validando acesso e conhecendo sua conta 

. Explorando o menu principal 

. Opções de visualização de documentos 

. Criando as pastas 

. Fazendo upload de documentos 

. Fazendo upload de pastas completas 

. Upload com “clique e arraste” 

. Buscando arquivos 

. Criando documentos 

. Compartilhando documentos 

. Compartilhando pastas

GOOGLE DRIVE PARA PROFESSORES
PARA QUEM É ESTE CURSO 

. Professores que desejam ter maior 
amplitude no Google Drive em suas 
aulas 

ETA: 8h 30min

. Alterando opções de compartilhamento de arquivos e 
pastas 

. Adicionando algo compartilhado em minha pasta 

. Compartilhando seus documentos / pastas com alunos 

. Sincronização entre dispositivos 

. Download de aplicativo Google Drive no PC 

. Escolhendo arquivos para compartilhar 

. BONUS: Alterando configurações de usuários 

. BONUS: aplicativos de terceiros no Google Drive



DESCRIÇÃO DO CURSO 

Profissionais de TI que vão fazer a gestão de ativos chromebooks 

Tópicos Importantes 

. O que é um Chromebook ? 

. Como instalar o seu sistema operacional 

. Como gerenciar permissões de alunos no ChromeOS 

. Como gerenciar múltiplos alunos usando o mesmo Chromebook 

. Como usar aplicativos Android no ChromeOS 

. Como usar aplicativos Linux no ChromeOS 

. Como fazer a gestão de um Chromebook categorizado como gerenciado 

. Como fazer a gestão de um Chromebook categorizado como não-gerenciado 

. O que é um domínio Google ? 

. Como definir administradores Google 

. Como permitir impressão através do ChromeOS 

. Prevenção de data loss prevention 

. Preparação de backups 

. Gerenciando Aplicativos base ( Core App’s )

CHROMEBOOKS
PARA QUEM É ESTE CURSO 

. Profissionais que precisam conhecer melhor os equipamentos 
Chromebook 

. Profissionais de TI que vão receber Chromebooks em seu ambiente 

ETA: 4h 30min



DESCRIÇÃO DO CURSO 

Profissionais de TI que vão fazer a gestão do Workspace 

Tópicos Importantes 

. O que é um Google Workspace? 

. Edições do Google Workspace 

. Overview da console de Admin do Google Workspace 

. Criando uma conta no Google Workspace 

. Configurando a base de segurança do seu email 

. Registros SPF 

. Registros DKIM 

. Política de registros DMARC 

. Configurando os registros de DNS para SPF, DKIM e 
DMARC 

. Customizando a console admin 

. Provisionando usuários 

. Criação manual ou upload de CSV para criar usuários 

. Criando usuários com GCDS 

. Criando usuários com GAM

GOOGLE WORKSPACE - CHROMEBOOK ADMIN
ETA: 40h 30min

. API do Google Admin 

. Gerenciando usuários 

. Deletando e Recuperando usuários 

. Regras de admin no sistema 

. Configurações de licenciamento 

. Tarefas básicas de gestão de usuários e grupos 

. Objetivos de gestão 

. Politicas e limites de grupos 

. Trabalhando com unidades organizacionais 

. Controlando aplicativos com base nas regras das OU’s 

. Gerenciando aplicativos Core da plataforma 

. Aplicando duplo-fator de segurança 

. Aplicativos de segurança baixa 

. Gerenciamento de senhas 

. Desafios de login e SSO 

. Gerenciando central de alertas 

. Gerenciando dispositivos 

. Gerenciando endpoints 

. Aprovação de dispositivos 

. Gerenciamento de aplicativos 

. Gestão de dispositivos Android 

. Configurações universais 

. Overview e gestão de dispositivos Windows 

. Overview e gestão de dispositivos Apple 

. Opções de gestão de dispositivos móveis 

. Opções de gestão de dispositivos BYOD 

. Opções de gestão de dispositivos ChromeOS 

. Gestão de dispositivos convidados 

. Gerenciamento de navegadores 

. Logs de auditoria de dispositivos



- Cursos desenhados para seu negócio 

- Instrutores profissionais de tecnologia 

- Uso maximizado das plataformas Google para melhor absorção 

- Aprovação e acompanhamento pedagógico dos treinamentos 

- Preparação de times de TI, executivos, departamentos, professores 
e guardiões

YS - CURSOS ESPECIAIS
CURSOS CUSTOMIZADOS



Y.
Obrigado 
Gracias 

Thank you
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