
GOOGLE SALA DE AULA



Acessando a conta de e-mail.

Através do , acesse com o seu e-mail .www.gmail.com institucional do Colégio



Entrando no Google Sala de Aula

No menu superior direito, acesse o Google Sala de Aula.



Entrando no Google Sala de Aula

No ambiente , você terá acesso a todas as salas em que está inserido. Google Sala de Aula
Basta clicar em uma delas para acessá-la.

Caso haja um convite pendente para acessar a sala, basta clicar em e você poderá acessá-la.Participar 



Mural da Sala de Aula

No  da Sala de Aula, você verá os recados, vídeos, atividades e outros recursos publicados pelo professor. Mural
Você pode interagir, respondendo ou fazendo perguntas para o professor e para os colegas através dos tópicos.

Para melhor organização, procure escrever suas dúvidas diretamente nos comentários do conteúdo do qual surgir a 
dúvida.



Atividades

No menu superior, você pode consultar as  propostas pelo professor e suas respectivas datas de entrega, ATIVIDADES
caso seja estipulada.

Clique na Atividade para mais informações.



Atividades

Quando entrar em uma atividade, leia com atenção as instruções.

No menu do lado direito é onde você enviará seu trabalho realizado.
Clique em  e você terá opção de anexar um arquivo do seu computador ou criar um arquivo novo.‘‘+ Adicionar ou criar’’
Após anexar seu trabalho, clique em . ‘’Entregar’’

Você pode enviar um Comentário particular (somente seu professor pode ver), ou enviar um comentário púbico, logo
abaixo das instruções. Aproveite para tirar qualquer dúvida da tarefa através dos comentários.

Trabalho



Atividades com Formulário

Quando a atividade for um , clique no formulário para preenchê-lo.Formulário



Atividades com Formulário

Responda todas as perguntas do formulário e clique em Enviar.

PRONTO! Seu formulário foi enviado.

Quando voltar para a página da Atividade, não esqueça de 
marcá-la como concluída! O status ficará como Devolvido.



Cancelar o envio de uma Atividade

Caso tenha enviado uma Atividade sem anexo, ou precise corrigir o anexo enviado, entre na atividade e clique em
.‘’Cancelar envio’’

Feito isso, a atividade estará disponível novamente para ser reenviada.
Lembrando que se a atividade já estiver com nota atribuída pelo professor,
pode não ser possível cancelar o envio.



Atividades - Status

As atividades da Sala de Aula podem apresentar o status de Atribuído ou Devolvido.

 são as atividades que o professor atribuiu aos alunos, mas ainda não foram entregues.Atribuídas
são as atividades que o aluno realizou e entregou ao professor.Devolvidas 



Atenção! - Permissão necessária

Fique atento! Quando o acesso a um formulário ou documento for negado, é porque você deve estar logado no Google 
com outra conta de e-mail pessoal, e o Google tentou acessar o arquivo com essa conta.

Quando isso acontecer, clique no menu lateral que contém o seu nome e depois em .‘’Sair de todas as contas’’

Em seguida, faça login novamente, apenas com a conta do Colégio.

nome@davinagasparini.com.br
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GOOGLE SALA DE AULA - MOBILE



Faça download do APP Sala de Aula no seu celular.

Faça download do  através da APP Store ou Google Play.Google Classroom
Acesse o APP e faça login com seu e-mail e senha institucional.

 



Ambiente Google Sala de Aula

Da mesma forma que  no computador, você pode visualizar todas as salas nas quais está inserido.
Dentro da sala de aula verá os conteúdos postados no .Mural
No menu inferior pode acessar as suas Atividades.



Atividades no Google Sala de Aula

Ao clicar na Atividade, você pode visualizar suas instruções, o status da mesma e até enviar um comentário sobre a 
atividade.
Para entregar, clique no menu inferior ‘’ ’’, ‘’ ’’ e clique em ‘’ ’.Seus trabalhos Adicionar anexo Entregar’

Trabalho



Entrega de Atividade no Google Sala de Aula

Se preferir, acesse o vídeo abaixo e veja como entregar um trabalho através do Google Sala de Aula mobile.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=53&v=iyn5GIo2Rsw&feature=emb_logo


