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1. INTRODUÇÃO
Google Classroom ou Google Sala de Aula.

O Google Sala de Aula torna o ensino mais produtivo e significativo simplificando o processo das

atividades, melhorando a colaboração e promovendo a comunicação. Os professores podem criar

turmas, distribuir atividades, enviar feedback e ver tudo em um único lugar. O Google Sala de Aula

também se integra perfeitamente a outras ferramentas do Google, como o Documentos Google e o

Google Drive.
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2. ACESSO AO GOOGLE CLASSROOM
Pode ser acessado de duas formas:

1) https://classroom.google.com/

Digite seu e-mail institucional e clique em Próxima.

Digite o seu login único e senha e clique em Login.
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2) email.ufg.br

Digite o seu login único e senha e clique em Login.

Clique no Google  Apps, no canto superior direito da janela, localize na lateral direita a barra de

rolagem e arraste-a para baixo, escolha a opção Classroom.

Observação: A primeira vez que você acessa o Classroom, selecione uma das opções, em Sou aluno

ou Sou professor.
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3. CRIAR UMA TURMA
Uma das primeiras ações de um professor no Google Sala de Aula é criar turmas. Em uma turma,

você pode atribuir trabalhos e postar avisos para os alunos.

Clique no ícone  no canto superior direito da janela e escolha uma das opções:

Participar da turma (Aluno)

Criar turma (Professor)

Em seguida, efetuar o preenchimento das informações abaixo.

Nome da turma (obrigatório) – Para incluir o nome da turma. O restante dos campos são opcionais.

Seção (opcional) - Para incluir uma breve descrição, a série ou o horário da turma, clique em Seção

e digite os detalhes.

Assunto (opcional) - Para incluir a matéria, clique em Assunto e digite o nome ou clique em uma

das opções da lista que é exibida enquanto você digita.

Sala (opcional) - Para incluir a localização da turma, clique em Sala e digite os detalhes.

Clique em Criar.
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4. CONFIGURAÇÕES DA TURMA
Depois da turma criada, podem serem feitas algumas configurações. Clique no botão engrenagem,

que fica localizado do lado direito da janela.

Você pode efetuar algumas alterações e configurações. Lembre-se de salvar depois das mesmas

serem feitas.
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5. PÁGINA MURAL
Após a criação da turma, você poderá personalizar sua sala de aula, conforme destaques abaixo.

6. PÁGINA PESSOAS
Você pode adicionar os alunos de duas formas:

1)  Clicando no botão  situado do lado direito  para  adicionar  alunos,  informando o  e-mail

institucional dos mesmos (ex.: aluno@ufg.br).

2) Informando o código da turma para os alunos digitarem ao participarem da turma. O código da
turma  pode  ser  verificado  na  página  “Mural”.  Informarem  para  os  alunos  usarem  o  e-mail
institucional através do endereço email.ufg.br.

Observações: É possível também incluir outros professores (ou docentes orientados) na parte de
professores.
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7. PÁGINA ATIVIDADES 
Como professor do Google Sala de Aula, você pode postar materiais de recursos, como um plano de

aulas,  as  regras  da  sala  de  aula  ou  leituras  relacionadas  aos  tópicos.  Selecionar  a  página

"Atividades", localizada na parte superior da janela.

Nesta página, você tem acesso direto ao Meet, Google Agenda e pasta da turma no Google Drive.

7.1 CRIAR ATIVIDADES
O primeiro passo para organizar sua disciplina no ambiente virtual é organizá-la conforme o plano

de ensino da disciplina. Clicar no botão Criar. Selecione uma das opções.

Nos subtópicos a seguir, será informado um breve detalhamento de cada opção.
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7.1.1 TÓPICO

Clicar no botão Criar. Selecione a opção Tópico.

Você pode criar um tópico para cada unidade de seu plano de ensino. Esta opção possibilitará a

organização dos recursos e atividades de estudo. Você pode também optar por criar um tópico para

cada conteúdo que será ministrado.

Na figura abaixo, pode verificar alguns tópicos de exemplos criados. A disposição dos mesmos

podem ser reorganizados, clicando no tópico, pode arrastá-lo para cima ou para baixo. Do lado

direito de cada tópico, possui o botão , onde existe as opções de renomear, excluir, copiar link,

mover para cima e mover para baixo.
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7.1.2 ATIVIDADE

Clicar no botão Criar. Selecione a opção Atividade.

Edite os campos a seguir e adicione os tipos de materiais necessários para a atividade, no final, 

clicar no botão Criar atividade.

Observações: Dependendo do tipo de arquivo que você cria, após a criação do mesmo, pode 

selecionar uma das seguintes opções: 1) Os alunos podem visualizar o arquivo; 2) Os alunos podem 

editar o arquivo; 3) Fazer uma cópia para cada aluno.
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7.1.3 ATIVIDADE COM TESTE

Clicar no botão Criar. Selecione a opção Atividade com teste.

A Atividade com teste, possui as mesmas funcionalidades da “Atividade” da sessão anterior. No

entanto, nessa opção é possível utilizar o Formulário Google para a realização da atividade. Esta

opção é semelhante aos testes aplicados no ensino presencial.
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A escolha do tipo de questão depende de seu objetivo, questões de múltipla escolha assemelham-se

a  provas  de  questões  fechadas,  caixas  de  seleção  são  utilizadas  quando  existe  mais  de  uma

alternativa correta,  a opção parágrafo é utilizada para questões dissertativas. Verifique as várias

opções existentes e escolha àquela que melhor atende as necessidades.

Para adicionar uma nova questão, clique no botão  no menu à direita. Existem várias opções de

questões, conforme na figura abaixo:
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7.1.4 PERGUNTA

Clicar no botão Criar. Selecione a opção Pergunta.

Poderá criar perguntas para resposta curta ou de múltipla escolha, digite o enunciado da pergunta, o

preenchimento das instruções (opcional) e escolha o tipo de resposta, conforme imagem abaixo.

Nas perguntas para resposta curta, os alunos podem responder uns aos outros e editar a própria

resposta depois de enviá-la, sendo necessário selecionar ou não essas opções que mais atende ao seu

objetivo. 
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7.1.5 MATERIAL

Clicar no botão Criar. Selecione a opção Material.

Na opção  Material você pode postar na sala de aula os materiais a serem utilizados pela turma,

conforme imagem abaixo.
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7.1.6 REUTILIZAR POSTAGEM

Clicar no botão Criar. Selecione a opção Reutilizar postagem.

Caso você tenha outras turmas criadas, pode reutilizar as postagens já feitas nestas turmas. Para

efetuar o procedimento, selecionar a turma, em seguida, a postagem e clicar em Reutilizar.
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8. PÁGINA NOTAS
Neste local, pode verificar as notas dos alunos.
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9. ALUNOS
Os alunos podem participar da turma de duas formas:

1) Quando o professor  convida o aluno, adicionando o e-mail institucional do mesmo no Google

Classroom. O aluno receberá um e-mail  (acessar através de  email.ufg.br) semelhante a imagem

abaixo, sendo necessário clicar no botão PARTICIPAR e concordar com os termos.

18

http://email.ufg.br/


2) O professor enviará o código da turma para o aluno digitar no Google Classroom e participar da

turma. O aluno terá que acessar o seu e-mail institucional através de email.ufg.br.

No e-mail, clique no Google Apps, no canto superior direito da janela, localize na lateral direita a

barra de rolagem e arraste-a para baixo, escolha a opção Classroom.

Observação: A primeira vez que você acessa o Classroom, selecione a opção Sou aluno.

No Google Classroom, clique no ícone  no canto superior direito da janela e escolha a opção

Participar da turma.

Digite o código da turma enviada pelo professor e clique no botão Participar.
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Página "Mural". Nessa página aparece as postagens feitas pelo professor e alunos.

Página "Atividades", localizada na parte superior da janela. Mostra as atividades, você pode ver

seus trabalhos, tem acesso direto ao Google Agenda e pasta da turma no Google Drive.

Página "Pessoas", localizada na parte superior da janela. Mostra os professores e colegas de turma.
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Atividades pendentes. No ícone  localizado na parte superior, lado esquerdo da janela, pode

acessar as atividades pendentes, conforme mostra a imagem abaixo.

Você encontra as atividades pendentes e concluída

Ao finalizar a atividade, clicar no botão Marcar como concluida.
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Sempre que o professor postar novo material  para a turma, será enviado um e-mail  para aluno

informando.

22



9. CONCLUSÃO
O objetivo desse manual é mostrar as principais funcionalidades do Google Sala de Aula,  caso

necessitem de um maior aprofundamento, segue abaixo alguns materiais extras.

Ferramentas Colaborativas Google para Educação

https://www.youtube.com/watch?v=y-wpCCpprPA&feature=youtu.be

Treinamento para o Google Sala de Aula

https://www.youtube.com/watch?time_continue=314&v=m7dZcRn1-bo&feature=emb_logo

Ajuda do Google Sala de Aula

https://support.google.com/edu/classroom/?hl=pt-BR#topic=9049890
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