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1 INTRODUÇÃO

O  Google  Sala  de  Aula  (Google  Classroom)  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 Documentos Google e o Google Drive.
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2 ALUNOS

2.1 Participação em Turmas

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  à  imagem  abaixo,  sendo  necessário  clicar  no  botão

PARTICIPAR e concordar com os termos.
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Sessão teste

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, arraste-a para baixo e 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.
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Digite o código da turma enviada pelo professor e clique no botão Participar.

2.2 Página “Mural”

Nessa página, aparecem as postagens feitas pelo professor e alunos.

2.3 Página “Atividades”

A  página  "Atividades"  é  localizada  na  parte  superior  da  janela.  Nela,  são

mostradas as atividades que foram postadas na disciplina. 

Nessa página você pode ver seus trabalhos, com acesso direto ao Google Agenda

e pasta da turma no Google Drive.
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Sempre que o professor postar novo material para a turma, será enviado um e-mail

informando ao aluno a nova postagem.
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2.4 Página “Pessoas”

Localizada  na  parte  superior  da  janela,  essa  página  mostra  os  professores  e

colegas de turma.

2.5 Atividades Pendentes e Concluída

As  atividades  pendentes  são  visualizadas  no  ícone   localizado  na  parte

superior, lado esquerdo da janela, em que você pode acessar as atividades pendentes,

conforme mostra a imagem abaixo.
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Nessa mesma página você pode encontrar as atividades pendentes e concluída.

Ao finalizar a atividade, clicar no botão Marcar como concluída.
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