
Tutorial 02

Como acessar o 

Google Classeroom

para computador



Tutorial 02

Precisamos que o 

aluno ou responsável, 

tenha uma conta 

Gmail



Passo 1

Entre na conta 

do seu Gmail



Passo 2
https://www.youtube.com/watch?v=xAj0dEImexY

Se não tiver o Gmail
Acesse o Link ao lado e 

veja como criar uma conta

https://www.youtube.com/watch?v=xAj0dEImexY


Passo 3

Clique aqui

Clique nos quadradinhos ao lado e procure por 

Google Sala de Aula



Passo 4

Será aberto uma nova aba mostrando a plataforma 

do Google Classroom

Nova aba

Clique no sinal 

de + para 

participar de 
uma turma



Passo 5

Clique em participar da turma para acessar sua 

turma com a disciplina desejada

Clique aqui



Passo 6

Será solicitado um código para entrar na turma

O código será enviado pela coordenação da escola

Digite o código aqui

Atenção:

Cada turma e 

disciplina tem um 
código diferente



Passo 7

Está é área das turmas com suas disciplinas que o 

alunos estarão participando

Turmas

Clique aqui para ver 

o Menu de acesso a 

plataforma



Passo 8

Este é o menu de acesso a plataforma 

do Google Classroom

Menu de 

acesso



Passo 9

Para acessar o conteúdo basta clicar na disciplina

O aluno tem três opções disponíveis logo abaixo

Menu de 

navegação



Passo 10

Esse é o mural onde aparecerá tudo que o professor

solicitar ao aluno

Mural de 
notificações 

do aluno



Passo 11

Clicando em atividades, o aluno encontrará as atividades 

envidas pelo professor

Clique aqui 

na atividade



Passo 12

Após clicar na atividade será mostrado as recomendações que 

o professor solicitará ao aluno

Leia com 

atenção

Abra a 

atividade



Passo 13

Este é o local onde os alunos enviam as atividades propostas 

pelo professor da disciplina

Leia com 

atenção
Envie a atividade 

por aqui



Passo 14

Clicando em adicionar ou criar, o aluno escolhe a forma de 

criar ou enviar o arquivo da atividade proposta

Escolha a forma de 

envio da atividade



FIM

Agora é só aguardar o 

envio das atividades 

propostas pelo 

professor


