
Acesso ao Google Meet pelo Positivo On

Informações Importantes.

• O aluno deverá acessar a sala virtual pelo seu Positivo On para garantir sua participação em chamada eletrônica;

• O acesso ocorrerá apenas por navegador de internet pelo computador, celular ou tablet não sendo possível pelo

APP Positivo Aluno;

• Caso o acesso seja feito pelo celular ou tablet, o aluno deverá está logado em uma conta Google que informe seu

nome para identificação no ambiente de sala virtual e fazer o acesso pelo Aplicativo Google Meet que pode ser

baixado para o celular ou tablet;

• Para os acessos feitos pelo computador, a plataforma Positivo irá gerar um email @positivosolucoes.com.br para

que o aluno possa acessar o ambiente de sala virtual conforme as instruções a seguir desse tutorial;

• O aluno terá 15 minutos de tolerância para acessar às aulas, caso acesse após esse tempo, o sistema o impedirá

de acessar à aula;

• Ao término de cada aula, o aluno deverá sair da sala e acessar à sala do horário seguinte.



Faça seu Login
no Positivo On
utilizando o
navegador de
Internet.



Acesse sua Sala Virtual.



Confira seu calendário semanal que será igual 
ao horário de aula semanal disponibilizado no 
site www.ctpmmoc.com

Acesse à aula do dia e horário pelo link.



O sistema Positivo irá gerar um e-
mail apenas para acesso ao
Google Meet e o aluno irá
confirmar sua identidade
clicando em CONTINUAR.



O aluno será direcionado
à essa página onde irá
clicar ACEITAR os termos
que se encontra na parte
inferior.



O aluno será direcionado
à essa página onde irá
clicar ACEITAR os termos
que se encontra na parte
inferior.



Antes de Participar da aula,
certifique-se que seu microfone e
câmera estejam desligados para
facilitar o acesso.

Clique em Participar agora.



Agora habilite sua
câmera e desabilite seu
microfone e boa aula.



Caso sua conexão caia, clique
em Voltar a participar para ter
acesso à sua sala do Google
Meet, não feche a aba pois seu
acesso não será permitido.



Ao término da aula,
faça a finalização da
chamada clicando
aqui.


