Como usar o Computador e a Internet

Google Maps
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Introdução
O livrete que estás a ler
faz parte de um conjunto de livretes.
O conjunto de livretes
ensina-te a usar o computador e a internet.
Os livretes estão escritos em linguagem fácil.

Cada livrete é sobre um tema diferente.
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Temas dos livretes:

1. Ligar e desligar computadores – Rato e Teclado

2. Ambiente de trabalho: mover ficheiros,
criar pastas e apagar pastas.

3. Acessibilidade – Atalhos do teclado

4. Memória USB (Pen)

5. Microsoft Word

6. Editor de vídeo

7. Segurança digital
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8. Google Chrome

9. Google Maps

10. YouTube

11. Gmail

12. Facebook e Messenger

13. Pixlr X

14. Curriculum Vitae Europass
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Especialistas de 7 instituições escreveram os livretes.
As 7 instituições são:

Associazione Uniamoci Onlus de Itália

Asociacija "Aktyvus Jaunimas"
da Lituânia
Centro Social Paroquial Santos Mártires
de Portugal

Tallinna Tugikeskus JUKS da Estónia

IES El Greco de Espanha

Towarzystwo Wspierania Inicjatyw
Spolecznych Alpi da Polónia

Università Degli Studi Di Catania de Itália
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Podes encontrar mais informação fácil
sobre o projeto neste website
https://accessibleinformationmaterial.blogspot.com/

Os livretes são o resultado
de um projeto Erasmus +.

Este projeto Erasmus+
chama-se Material de Informação Fácil.

VOCABULÁRIO
Erasmus+ é um programa da União Europeia
que dá dinheiro para vários projetos.
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Como usar o Google Maps
Introdução
No Google Maps podes ver mapas.
O Google Maps ajuda-te a encontrar o caminho
para o sítio onde queres ir.
Podes usar o Google Maps no telemóvel,
no tablet ou no computador.
Também podes escolher como queres fazer o teu caminho.
Podes fazer o teu caminho a pé ou de transporte.

Este é o símbolo do Google Maps:

Neste livrete usamos a palavra dispositivo.
Dispositivo pode ser o teu telemóvel,
o tablet ou o computador.
Depende do que estás a usar.
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Usar o Google Maps no telemóvel ou no tablet
Se não tiveres o Google Maps no teu telemóvel
ou no tablet, tens de o instalar.
Para instalares o Google Maps, tens de fazer um download.
Fazer um Download é tirar coisas da internet
para o telemóvel, para o tablet
ou para o computador.
Podes fazer o download do Google Maps
na loja de aplicações do teu telemóvel ou tablet.
A loja de aplicações
é onde podes ir buscar jogos
e programas para ter no telemóvel ou no tablet.
O download do Google Maps é grátis.
Isso quer dizer que não precisas de pagar nada.
Se tiveres um iPhone ou um iPad,
podes fazer o download do Google Maps
na loja de aplicações do iPhone ou do iPad.
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Se tiveres um telemóvel ou tablet de outra marca
podes fazer o download do Google Maps
na loja de aplicações da google.

Como procurar caminhos no Google Maps
no telemóvel ou tablet
1. Liga a tua localização para o Google Maps
funcionar melhor.
A tua localização é o sítio onde estás no momento.
Se o Google Maps souber onde estás no momento,
é mais fácil mostrar-te o caminho
para o sítio onde queres ir.
No iPhone e no iPad podes ligar a tua localização
no menu Definições.
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Nos telemóveis ou tablets de outra marca
tens de deslizar com o dedo
do início do ecrã até ao fundo
e tocar no ícone da localização.

2. Abre o Google Maps.
Carrega no símbolo do Google Maps
no teu telemóvel ou tablet.
O símbolo do Google maps
é assim:
Aparece um mapa
com o sítio onde estás no momento.
O sítio onde estás no momento
aparece com um ponto azul.
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3. Carrega na barra de pesquisa
para pesquisares alguma coisa.

Agora podes pesquisar um caminho.
Tens de saber a morada
ou o nome do sítio para onde queres ir.

4. Escreve a morada
ou o nome do sítio para onde queres ir.
Podes ver os resultados da tua pesquisa
debaixo da barra de pesquisa.
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5. Carrega no nome ou na morada do sítio onde queres ir.

Podes ver no mapa o sítio para onde vais.

O sítio para onde vais
está marcado no mapa
com um ponto vermelho.

6. Carrega no botão azul que diz direções
no fundo do ecrã à esquerda.

Agora podes ver no mapa
como chegares ao sítio que queres.

No mapa há várias maneiras
de chegares ao sítio que queres.
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7. Escolhe a forma como vais para esse sítio.
Podes escolher ir:
- de carro
- de transporte público
- a pé
- de táxi
Na próxima página vais aprender
como funciona o Google Maps
quando queres ir para um sítio a pé
ou de transporte público.
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Indicações para ires a um sítio a pé
1. Carrega no símbolo de caminhar
para veres as ruas por onde podes ir.
O Google Maps diz-te
qual é o caminho melhor e mais rápido.

O caminho melhor e mais rápido
aparece no mapa com uma linha azul
com pontinhos.

O Google Maps também te mostra outros caminhos.
Os outros caminhos aparecem
com uma linha cinzenta com pontinhos.
2. Escolhe o caminho que queres.
Se quiseres um dos caminhos
da linha cinzenta com pontinhos,
carrega nessa linha.
A linha que escolheste vai ficar azul.
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3. Carrega no botão Começar
no fundo do ecrã à direita.
Aparece o mapa do teu caminho.
Agora podes:
- Ver e ouvir as indicações
para chegares ao sítio que queres.
- Ver quanto tempo tens de caminhar
para chegares ao sítio que queres.

Se não quiseres ouvir as direções,
carrega no botão do som.
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Indicações para ires a um sítio de transporte público
1. Carrega no símbolo do transporte público
para ver onde podes apanhar o transporte.

O Google Maps diz-te qual é o caminho mais rápido
e mostra-te outros caminhos.

Podes ver quanto tempo demora
cada caminho.
Podes ver quando tempo
tens de andar a pé.
Podes ver que transporte
tens de apanhar.

2. Escolhe o caminho que queres.

3. Carrega no botão da seta azul
ao lado do caminho que escolheste.
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Agora tens as indicações de:
- Como ir à estação de autocarros certa.
- Quais são os nomes das estações
de autocarros.
- Quantas paragens tens de fazer.
- Como chegar ao sítio que queres
depois de saíres do autocarro.
4. Carrega no botão Começar
no fundo do ecrã à esquerda.

Aparece o mapa do teu caminho.
Podes acompanhar o teu caminho.
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Usar o Google Maps no computador
Podes usar o Google Maps na internet no computador.
Usar o Google Maps no computador é muito parecido
a usar o Google Maps no telemóvel ou no tablet.

Se usares o Google Maps na internet no computador
o Google maps não consegue:
- Saber qual o sítio onde estás no momento.
- Dar indicações passo-a-passo para o teu caminho.
Isto quer dizer que não te dá as indicações
ao mesmo tempo que estás a andar.
As indicações aparecem todas de uma vez no ecrã.
Podes escrever as indicações num papel
e levar o papel contigo.

Procurar caminhos no computador
Entra no site do Google Maps.
O site do Google Maps é este: https://www.google.com/maps.
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Aparece assim:

- Para procurar caminhos, tens de usar a barra de pesquisa.

Usar a barra de pesquisa para procurar caminhos
1. Escreve a morada ou o nome do sítio para onde queres ir
na barra de pesquisa.
Barra de pesquisa

Aparecem moradas e nomes
parecidos ao que pesquisaste
por baixo da barra de pesquisa.
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2. Escolhe o nome
ou a morada certa do sítio para onde queres ir.
Aparece o mapa com o caminho para o sítio onde queres ir.

3. Carrega no botão Direções.
Aparece o mapa com o caminho para o sítio onde queres ir
e uma caixa azul para escreveres.
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4. Na caixa azul tens de escolher:
- A forma como vais
para esse sítio.
Na caixa azul tens de escrever:
- O sítio de onde sais.
O sítio de onde sais
pode ser a morada
ou o nome do sítio onde estás no momento.
Aparece um mapa com vários caminhos.
O Google Maps diz-te
qual é o caminho melhor e mais rápido.
O caminho melhor e mais rápido
21

aparece no mapa com uma linha azul
com pontinhos.
O Google Maps também te mostra outros caminhos.
Os outros caminhos aparecem
com uma linha cinzenta com pontinhos.

Botão Detalhes

Carrega no botão Detalhes
para saberes mais coisas acerca do caminho.
Agora podes ver as indicações
para chegares ao sítio que queres.
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Também podes adicionar outro sítio para ires.
Carrega em Adicionar destino na caixa azul.
Escreve a morada
ou o nome de outro sítio que queiras.
Agora podes ver o mapa do teu caminho todo.
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Adicionar destino
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“O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui
um aval do seu conteúdo, que reflete unicamente o ponto de vista dos
autores, e a Comissão não pode ser considerada responsável por
eventuais utilizações que possam ser feitas com as informações nela
contidas.”
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