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Google Fotos -  
Aplicativo



• O Google Fotos é um serviço de 
armazenamento de fotos e vídeos na 
nuvem; 

• Disponível para Android, iPhone 
(iOS) e web; 

• Gratuito e ilimitado, armazena e 
organiza as fotos de diversos 
formatos de arquivos;

 
• Editor de imagens para criar 

colagens, fazer vídeos com trilha 
sonora, álbum compartilhado, 
colagem, animação e filme com as 
fotos; 

  GOOGLE FOTOS

Imagem visual do Google Fotos



    Acesso ao Google Fotos    

Abrir o menu Clicar nesse 
ícone do 

Google Fotos; 



    Acesso ao Google Fotos    

Escolher a sua 
conta do Google  

Clique para 
sincronização das 
fotos do celular para 
nuvem.  



    Funções    

O menu do aplicativo Google 
Fotos, apresenta a qual conta do 
Google está logado, bem como 
algumas opções, em especial a 
opção Liberar Espaço  no 
smartphone, possibilitando que as 
fotos armazenadas passem para o 
Google fotos, ficando 
armazenadas na nuvem. 



    Acesso ao Google Fotos    

As fotos ficam 
organizadas por 
data, em ordem 

crescente



    Recursos    
No Google Fotos, apresentam 
recursos que facilitam na edição de 
fotos. Tais como: 

● Álbum: opção para reunir várias 
fotos em album de acordo com 
o desejo do usuário;

● Filme: com opção de juntar 
fotos e uma trilha sonora;

● Animação: Apresenta um 
conjunto de fotos selecionadas 
que apresentam a mesma 
sequência de capturas; 

● Colagem: Reunião de fotos para 
montar elas em uma única 
imagem;



    Recursos    

● Para utilizar quaisquer dos 
recursos mencionados 
anteriormente, deve-se 
pressionar o dedo em uma foto 
por 4 segundos, assim ela será 
selecionada e permitirá que 
escolha uma ou mais fotos;



    Edição de fotos   

Escolher a foto para a 
edição, depois clique 

neste ícone 

Abrirá opções como 
cortar, editar a cor da 

imagem e filtro;



    Edição de fotos   
Essa opção oferece 
aplicar filtros com 

efeitos diferentes a foto;



    Edição de fotos   
Essa opção oferece que 
edição da iluminação na 
imagem, a intensidade 

das cores.



    Edição de fotos   

A opção de Cortar, pode 
ajustar o tamanho da foto e 

depois clique em 
“Concluído”; 



    Compartilhando fotos    
Pressione a foto por 4 
segundos, caso deseje 

selecione mais para 
compartilhar. Depois 

clique neste ícone

Digite o e-mail, ou nome ou 
número de telefone ou clique na 
opção “Álbum compartilhado”



    Compartilhando fotos    
Após escolher uma ou 

mais fotos para 
constituir o seu álbum, 

deve-se atribuir um 
nome e depois clicar em 

“Compartilhar”



    Compartilhando fotos    

Seus album ficam 
localizados na opção 

“Álbum” e ficam 
organizados por data 

crescente 
As fotos e álbuns 

compartilhados ficam na 
opção “Compartilhar”



ATIVIDADE

• Abrir o Google Fotos no smartphone 
(celular); 

• Fazer o upload  das fotos capturadas na 
aula de fotografia;

• Criar um álbum e compartilhar com 
internautis.unatimarilia@gmail.com.



REFERÊNCIAS
INTERNAUTIS, UNATI MARÍLIA, UNESP. Disponível 
em:<https://internautis.files.wordpress.com/2017/06/aula-12-google-fotos-2017.pdf>. Acesso em: 
16 out 2017.

https://internautis.files.wordpress.com/2017/06/aula-12-google-fotos-2017.pdf


UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA
“Júlio de Mesquita Filho”

Faculdade de Filosofia e Ciências
Universidade Aberta à Terceira Idade UNATI - Marília

  Muito Obrigado!


