Google Sala de Aula – como usar?
A) Para ter acesso às salas de aula, é preciso criar um e-mail Google (gmail).
Contamos com a ajuda das famílias especialmente nesta etapa. De preferência,
o nome do e-mail deve ser o nome do aluno e sobrenome, para facilitar que a
gente reconheça quem é quem na sala de aula.

Entrar no site gmail.com, e então Criar conta.

B) Quando a conta estiver criada, entrar no seu e-mail. Abrir o menu do lado
direito da barra de ferramentas do Google e localizar o aplicativo Google Sala
de Aula. Clique nos 9 quadradinhos para abrir o menu.

C) Encontre no menu de ferramentas o Google Sala de Aula ou Google
Classroom.

D) Clicar em + e participar da turma.
Neste momento, será preciso escrever o CÓDIGO de cada turma da sala e, em
seguida, clicar em Participar. Clique aqui para consultar todos os CÓDIGOS de
todas as turmas.
Repetir o processo para todas as disciplinas.

Uma vez inscrito em todas as turmas, fica tudo mais fácil.
Quando o aluno entrar no Google Sala de Aula, ele verá todas as turmas das
quais faz parte, como no exemplo:

E) Ao entrar em uma sala de aula, o aluno irá encontrar uma página parecida com
essa:

Em cada sala de aula o aluno ou aluna encontrará na parte superior 4 abas: Mural,
Atividades, Pessoas e Notas.







Mural: este espaço serve para que o professor se comunique com a turma,
proponha atividades e dê orientações gerais. Os alunos poderão fazer
comentários na sua postagem, e tirar suas dúvidas.
Atividades: neste espaço as atividades propostas estarão listadas e é aqui
que os alunos enviarão as atividades realizadas, na forma e data propostas
pelos professores.
Pessoas: aqui é possível encontrar todos os alunos que fazem parte dessa
turma, assim como os professores desta sala de aula.
Notas: alguns professores poderão em algum momento enviar atividades
avaliativas. Neste espaço, professor consegue devolver a atividade enviada
pelo aluno e fazer comentários e correção.

F) Para voltar a ver todas as turmas em que o aluno ou aluna está inscrito, clicar
nos três riscos no canto superior esquerdo e escolher a opção Turmas. Veja as
imagens abaixo:

Qualquer dúvida ou dificuldade que surja nesse processo, entrar em contato com o
Setor de Informática através do e-mail suporte@colegioequipe.g12.br .
Atenciosamente,
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