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Como havia comentado com vocês na sala, vamos trabalhar esse ano com o 

Google Classroom ou Google Sala de Aula. Através dele, iremos trabalhar os 

conteúdos das primeiras aulas, ou seja, e-mail, armazenamento em nuvem entre 

outras funções que o Google oferece. Só pra conhecimento de vocês, o Google 

tem mais de 40 ferramentas disponíveis para trabalhar. E vamos conhecer algumas 

delas. 

Inicialmente, preciso que todos estejam cadastrados nas salas da turma no Google 

Sala de Aula. Alguns alunos já fizeram isso nas aulas antes da nossa parada e 

alguns ainda falta criar o e-mail pra entrar. Por que criar um e-mail? O e-mail nada 

mais é do que uma das ferramentas disponíveis no Google. Quando criamos um e-

mail, fazemos um usuário e uma senha que servirão para acessarmos todos as 

ferramentas com segurança. Esse usuário e essa senha são pessoais, não devem 

ser repassados para ninguém. 

Assim sendo, quem ainda não tem o usuário e senha (conta no Google) deverá 

fazer/criar (quem precisar de ajuda estarei ajudando a criar). Outra opção é utilizar 

um e-mail (cadastro) do pai ou da mãe, por exemplo. Lembrando sempre que, 

quem utiliza um celular com Android necessariamente precisa de uma conta 

do Google para utilizá-lo (muitas vezes fazemos isso e nem nos damos 

conta). Essa conta vai servir para acessarmos a loja de aplicativos, e-mail, 

Drive através do celular. 

Quem for acessar pelo computador, não precisa instalar nada. Basta digitar no 

navegador: classroom.google.com 

Aí basta seguir os passos abaixo: 

 

Clicar no 1, depois no 2, aí aparecerá a tela abaixo solicitando um código da turma, 

conforme figura abaixo. 

https://classroom.google.com/


 

 

Quem for fazer o acesso pelo celular, deverá ter instalado o Aplicativo do Google 

Classroom/Google Sala de Aula. Ele poderá ser encontrado neste link: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.classroom 

Os passos e códigos para acessar as turmas são os mesmos acima. 

 

Quem não consegue mais acessar ou não tem e-mail, me chama no privado 

que vou auxiliar a criar o e-mail e colocar na turma correspondente. 

 

O QUE FAZER NA ATIVIDADE 

Quem consegue acessar, deverá acessar a plataforma e deixar um pequeno texto, 

na página inicial sobre como está sendo o dia-a-dia desde que estão sem ir pra 

Escola. Gostaria que levasse a sério e fizessem somente o que foi pedido, não 

postem outras coisas. Se alguém de vocês usa um nome virtual, digamos assim, 

deve colocar o nome embaixo no final do texto. 

 

QUALQUER OUTRA DÚVIDA, ESTOU À DISPOSIÇÃO! 

PROFESSOR ANDRÉ 

 

      

CÓDIGOS DAS TURMAS 

701 hkox5cr 

702 hlfyswi 

703 hkbrdmi 

704 fux4kok 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.classroom

