
ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ FILOMENA RABELO 

DISCIPLINA: INFORMÁTICA 

PROFESSOR: ANDRÉ LUIZ BALDO 

TURMA: 7º ANO 

ATIVIDADE 4 

ATIVIDADE NO GOOGLE SALA DE AULA 

A atividade desta semana também está postada no Google Sala de Aula, para 

realizar a atividade, vocês devem entrar no Google Sala de Aula e clicar na 

Atividade “Trabalhando com o E-mail” e ver quais as instruções que foram 

passadas para realizar a atividade. 

O objetivo desta atividade é aprender a criar um e-mail e enviar para um 

destinatário. 

Vocês devem ler atentamente as instruções contidas no Google Sala de Aula, onde 

estão todas as instruções do que deverá constar nesse e-mail e o meu endereço 

para enviar. 

Para acessar o Google Sala de Aula basta entrar no classroom.google.com 

Peço também, por gentileza, que entrem em contato comigo nesta semana 

para que eu possa organizar as turmas, visto que muitos estão usando outros 

e-mails ou nomes diferentes do seu. Obrigado! 

 

IMPORTANTE! 

Em relação às atividades anteriores, muitos alunos ainda não realizaram. 

Alguns não entraram no Google Sala de Aula ainda. Quem ainda não 

conseguiu fazer, aumentei o prazo para mais uma semana. Quem não fizer 

nessa próxima semana, ficará sem nota. 

Quem ainda não acessou o Google Sala de Aula deve solicitar ajuda ou 

realizar os passos abaixo para entrar na plataforma. 

Digitar o endereço: classroom.google.com e após colocar o usuário e senha. 

Se a turma correspondente não aparecer, fazer os seguintes passos: 

 

classroom.google.com
classroom.google.com


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

conforme figura abaixo. 

 

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. 

 

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

