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50 ANOS DA INTERNET – PARTE 2

Hoje, 29 de maio,  nosso encontro online ocorrerá às

8h20min pelo  Google Meet. Verifiquem sua  caixa de e-mails

(Gmail), o Google Agenda e o Hangouts para obter o link para

a videoconferência.

P  arte 1:   Linha do Tempo  

Nesta etapa do trabalho, você deverá construir uma linha do tempo para apresentar os 

dados coletados na atividade “50 anos da Internet – parte 1”. 

Ela deverá ser construída no aplicativo online Desenhos do Google.

Um guia para o início do trabalho no Desenhos do

Google está no artigo do Mural da Escola IEIJ, Tutorial -

Desenhos do Google (https://ieij.com.br/mural/tutorial---

desenhos-do-google). Esse será o texto necessário para a

realização do trabalho.

Ali, são apresentados o modo de acesso ao aplicativo

online do  Google,  como inserir  e  formatar  caixas  de  texto,

linhas  e  setas.  Como  alinhar  e  distribuir  os  elementos

presentes na folha de desenho. Como controlar o tamanho da

própria  folha  de  desenho  e  como  transformá-lo  em  outro

formato de arquivo.

Parte   2  :   Compartilhamento e propriedade  

Seu Desenho do Google deve ser compartilhado com o e-mail  hideo.ieijf2@gmail.com. A

propriedade desse arquivo também deve ser transferida para aquela conta de e-mail.

Renomeie o Desenho seguindo o modelo nomecompleto.LabInformAtica.7oAno.29maio e

mova-o para a pasta Lab.Informática dentro de IEIJ.online.2020.

Linha do tempo consiste 

geralmente num desenho gráfico

que mostra uma barra longa com

a legenda de datas junto da 

barra do uso do tempo que 

(normalmente) indica os eventos 

junto dos pontos onde eles 

aconteceram.

Para que a linha do tem-

po contemple todas as datas e 

informações presentes no texto, 

de forma que sejam apresenta-

das com clareza, pode ser neces-

sário aumentar a área da página 

do desenho.

Todos os alunos deverão 

acessar a videoconferência ao

mesmo tempo, às 8h20min.
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Parte   3  :   Como deve ser a Linha do Tempo  

A linha do tempo deve ter:

• Título;

• A própria linha do tempo, com a seta indicando

a progressão do tempo;

• Proporcionalidade nas medidas de tempo (um

trecho que apresenta 10 anos deve ser 10 vezes

maior do que um trecho que apresenta 1 ano);

• A escala utilizada;

• Caixas de texto para o ano;

• Caixas de texto para informações;

• O ano atual;

• Cores para melhor apresentar as informações.

Parte   4  :   Organização da página  

A página da linha do tempo (a página de Desenho do Google) deve apresentar seus dados

pessoais no rodapé – Nome da Escola; Local e data; Nome completo abreviado e turma. 

Parte   5  : Entrega do trabalho  

Depois de terminado o trabalho, exporte o desenho para o formato JPEG e entregue o 

arquivo no Moodle.

Para observar uma 

página de Desenho do Google 

com uma linha do tempo 

construída e com todos os 

elementos requisitados nesta 

proposta, acesse: 

https://docs.google.com/drawings/

d/1DwpAbiH9zE1sGhKgMkzFfaOfN 

W2h8HljFWjDFXTBg1k/edit?

usp=sharing
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