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1 – Clique no botão Windows
2 – Clique para abrir Google Earth



Tela inicial do programa



-No campo pesquisar digite o nome do município
- Clique em pesquisar



-A área de trabalho exibirá o município pesquisado



-Botão principal e arrastar – move o mapa
-Rolar Scroll (mouse) – aumenta ou diminui a visualização da imagem (zoom)

-+ Scroll – Altera a inclinação do mapa
-Ctrl + Scroll – Rotaciona o mapa

1 – Botão principal
2 – Scroll (botão de rolagem)
3 – Botão auxiliar

 – Shift
Ctrl – Control



-Navegue pelo mapa utilizando as opções da tela anterior e localize sua escola.



-Conhecendo a barra de acesso rápido.
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1 – Botão adicionar marcador

- Utilizado para marcar o local da unidade escolar;
- Utilizado para marcar a residência do aluno;

2 – Botão adicionar caminho

- Utilizado para demarcar o caminho  da escola a residência do aluno



-Clique sobre o botão Adicionar Marcador
-Com o mouse arraste o marcador para o ponto desejado

-Na janela ‘Novo Marcador’ informe o nome do aluno

INSERINDO MARCADOR



-Nome: Nome da Escola ou o nome do aluno seguido de sua série
-Com o mouse arraste o marcador para o ponto desejado

-Na janela ‘Novo Marcador’ informe o nome do aluno

1 – Insira o nome completo da escola ou o nome do 
aluno seguido da série em que estuda

2 – Se o ponto se referir a aluno no campo descrição 
insira o RA do aluno seguido do caractere #.
Ex: 000123456789-0#

Se no mesmo ponto houver mais de uma aluno, os 
mesmos podem ser informados juntos na descrição:
Ex: 000123456789-0#
000123456789-0#
000123456789-0#

INSERINDO MARCADOR



-No mapa clique sobre o ponto de início do caminho, siga pelo trajeto clicando para 
adicionando pontos. Após o segundo clique será adicionado uma linha.

INSERINDO CAMINHO



-Clique sobre o botão Adicionar Caminho
-Na janela ‘Novo Caminho’ selecione a aba Estilo/Cor e altere a cor para amarelo e a 

espessura da linha para 5,0 

INSERINDO CAMINHO



-No mapa clique sobre o ponto de início do caminho, siga pelo trajeto clicando para 
adicionando pontos. Após o segundo clique será adicionado uma linha.

INSERINDO CAMINHO



-Na janela de opções do Novo Caminho selecione a aba Medidas
-Altere a unidade de medida para Quilômetros

- Confira a distância do aluno até a escola

DESCOBRINDO A DISTANCIA DO ALUNO ATÉ A ESCOLA



-Clique com o botão auxiliar sobre o item lugares temporários
-Abrirá um menu de opções

-Selecione a opção Salvar lugar como

Salvando o arquivo para envio à Diretoria de Ensino



-Selecione o local que deseja salvar o arquivo, digite um nome para o arquivo e clique no 
botão salvar

Salvando o arquivo para envio à Diretoria de Ensino


