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1. CONHECENDO A SALA DE AULA VIRTUAL
O Google Classroom (em português, Google Sala de Aula) é uma sala de aula online
que ajuda educadores na criação de aulas interativas, auxiliando no processo de
aprendizagem do educando, através de ferramentas disponíveis na Internet. Através desse
serviço é possível criar aulas, turmas, atividades, enviar avaliações e receber feedbacks.
No quadro abaixo são citadas algumas atribuições desse recurso para professores e alunos.
GOOGLE CLASSROOM PARA

GOOGLE CLASSROOM PARA

PROFESSORES

ALUNOS

•

Acompanhar
individualmente
progresso de cada aluno;

o

•

Os alunos têm acesso a três abas
diferentes: mural, atividades e pessoas;

•

Modificar os conteúdos de acordo com as
dificuldades apresentadas em cada turma;

•

Na seção mural, é possível acompanhar
os tópicos criados pelo professor e
visualizar as aulas já criadas;

•

Administrar todos os conteúdos e alunos
por meio de quatro abas diferentes: mural,
atividades, pessoas e notas;

•

As notas recebidas pelos alunos ficam
registradas na plataforma, assim como a
data em que cada atividade foi enviada;

Na aba atividades, os alunos visualizam
as atividades realizadas e pendentes,
assim como a nota máxima atribuída a
cada uma e o prazo para entrega;

•

Na aba pessoas, é possível verificar os
alunos cadastrados na turma;

Acompanhar rapidamente e de forma
individualizada a situação de cada aluno.

•

As notas e feedbacks são devolvidas
individualmente pelo professor;

•

Dois termos são utilizados: atribuído e
devolvido. O primeiro se refere aos
alunos que ainda não fizeram uma
determinada atividade solicitada pelo
professor. O segundo se refere à
devolução da atividade ou da nota por
parte do professor.

•

•

Adicionalmente, o Google Classroom pode ser escolhido pelo professor por ser uma
plataforma gratuita, simples, fácil de utilizar e capaz de desenvolver um espaço
colaborativo online visando apoiar e complementar as aulas presenciais. A plataforma
pode ser acessada de qualquer dispositivo que tenha acesso à internet e possua um
browser (navegador). Apresenta, além do computador, a versão mobile disponível para
baixar para as plataformas Android e IOS.
A plataforma inclui a integração com o G Suite for Education, um conjunto de
ferramentas e serviços gratuitos do Google adaptados para a área de educação, como o
Google Docs, Google Drive e Google Calendar. Para os recursos serem acessados basta
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ter uma conta Google. Para o professor acessar e criar uma turma, é necessário que a
instituição de ensino seja inscrita ou se inscreva no G Suite for Education. Já para utilizar
a ferramenta apenas para complementar as aulas não é preciso realizar o cadastro prévio.

1.1

Primeiros passos
Os passos para acessar a plataforma na versão web são bem simples: basta acessar

o site https://classroom.google.com/ e, em seguida, faça o login (gmail e senha). Outra
opção é acessar a barra Google Apps e clicar na opção Google Sala de Aula, e faça o
login (gmail e senha). Em seguida, acesse a sua conta Google e clique em continuar.
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Ao acessar o Google Classroom, será exibida a seguinte tela.

Menu da Sala de Aula

Clique para participar ou
criar uma sala de aula

Acesso às demais
ferramentas Google

Acesso para alternar entre suas
contas Google ou para fazer lagout
Ajuda

Nesta tela inicial serão exibidas as turmas que você criou como professor ou
participa como aluno. Nas turmas em que você é professor, abaixo do nome da turma, irá
aparecer o quantitativo de alunos. Já nas turmas em que você é aluno, irá aparecer o nome
do professor com a respectiva foto, abaixo do nome da turma. Na parte de baixo de cada
turma há um ícone de pasta e dar acesso à pasta do Google Drive criada de forma
automática para os arquivos da turma.

Professor
Aluno

2. CRIANDO UMA TURMA
O processo de criação de sala de aula é simples. Para tanto, clique no ícone (+) que
aparece ao lado do seu endereço de e-mail, selecione a opção que se adequa ao seu
objetivo (“Participar da turma” ou “Criar turma”). No caso do professor, a opção é
criar uma turma. Assim, clique em Criar turma.
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Por conseguinte, será exibida a mensagem abaixo. Selecione a opção “Eu li e
entendi...” e clique em Continuar.

Posteriormente, preencha os dados solicitados, configurando os dados da turma.
Depois clique em Criar. Após preencher os dados solicitados, a sala de aula será criada.
•
Observação: O nome da turma é a única informação obrigatória para a criação da turma. Os outros
dados solicitados são opcionais. Vamos entender cada um:
Nome da turma: nome da disciplina, código do semestre e ano;
Seção: turno e horário da turma;
Assunto: ementa da disciplina ou área de conhecimento;
Sala: localização (sala física) da turma.
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2.1

Comunicação por meio do mural
Automaticamente o Google irá redirecionar vocês para o ambiente da sala virtual.

Na tela a seguir é possível observar as quatro principais abas com funcionalidades
específicas: Mural, Atividades, Pessoas e Notas.

Fórum de discussão
capaz de se comunicar
de forma coletiva com
a turma.

Acesso
a
notas
individuais e coletivas da
turma.
Aba de publicação dos
materiais de aula e
atividades propostas para
a turma.

Aba para convidar outros
participantes e conversar
individualmente com os
alunos.

O professor pode interagir com a turma tirando dúvidas e enviando links para novas
discussões do conteúdo. Basta observar a parte superior da tela da sua turma. Ao clicar
em Mural, escreva sua mensagem e compartilhe com a sua turma.
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Escolha se a publicação será
visualizada para toda a turma ou para
alguns alunos específicos.

Digite aqui o texto e
compartilhe no mural.

Adicione anexos, vídeos,
imagens ou links na sua
publicação.

Clique aqui para postar, programar o
dia e horário que a publicação será
postada, ou criar um rascunho.

Uma vez postado o aviso, é possível editar a mensagem, excluir ou ainda copiar um
link e inserir no corpo do texto.
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2.2 Convidando os alunos e professores
Com a turma criada, é possível convidar alunos e outros professores a participarem
da sala virtual. O processo é bem simples. Para facilitar, é possível informar aos alunos o
código da turma apresentada na tela inicial, compartilhando o código por meio de e-mail
ou WhatsApp da turma. Copie o código e compartilhe. O código também pode ser
acessado por meio do ícone Configurações.
Esta opção pode ser desativada, caso seja necessário restringir o acesso à sala
somente a alunos matriculados na disciplina. Para tal acesse Configurações da turma.
Em seguida, acesse o campo Geral e escolha Desativar código da turma. Assim, a turma
não ficará disponível para auto inscrição dos alunos. Este procedimento é importante no
caso de turmas pequenas.
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Uma outra maneira possível é convidar os participantes individualmente. Quando a
turma é criada, aparece uma aba chamada Pessoas. Nela, temos duas opções: Professores
e Alunos. Há um ícone (+) para adicionar o e-mail dos alunos. Logo após, digite os nomes
ou endereços de e-mail dos alunos e clique em Convidar. Para atividades
interdisciplinares, se torna importante o uso desse recurso entre professores.
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3. EDITANDO UMA TURMA
Após a criação da turma, é possível personalizar a sua sala de aula.
3.1

Alterando o tema
Para alterar a imagem padrão exibida na parte superior do mural, clique em

Selecionar tema, para escolher um dos modelos de temas disponíveis pela ferramenta, ou
clique em Fazer upload da foto, para importar imagens do seu próprio computador.

•
Observação: Ao fazer upload da foto, se certifique que ela tenha não tenha um tamanho pequeno.
Ela deve ter pelo menos 800 pixels de largura e 200 pixels de altura.
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3.2

Configurando as informações da turma
Após criar a turma e antes da inclusão de materiais, criação de atividades e avaliações,

é necessário realizar algumas configurações gerais que ajudam no formato de acesso à turma,
à sala virtual do Meet e o formato da nota final das atividades avaliativas. Para tal, acesse
Configurações da turma, na roldana no canto superior direito. Irá aparecer uma tela com os
detalhes da turma.

Em seguida, é possível verificar o código da turma na seção Geral, ou ainda na tela
da turma. O código da turma é a identificação da sala, uma das maneiras pela qual a sala
pode ser acessada pelos alunos. Uma outra forma é o convite por e-mail, em que os alunos
se cadastram na sala quando têm o código da turma. Logo, basta que os alunos façam a
inclusão no campo que se abre quando se clica em Participar da Turma.
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Gerar um novo código
para turma, se necessário.

Configurar o que os alunos
podem fazer no mural.

É válido ressaltar que toda vez que ocorrer uma ação no Google Classroom, o
professor irá receber em seu gmail cadastrado um aviso. Assim, às vezes se torna
desnecessário a quantidade de e-mails recebidos, dependendo do quantitativo da turma.
Assim, é possível personalizar quais notificações você deseja receber em seu e-mail.
Basta acessar o menu principal do Google Classroom, clicar no ícone Configurações ao
lado esquerdo da tela, ativar ou desativar se deseja receber as notificações por e-mail e
quais os tipos de notificações.
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4. CRIANDO MATERIAIS
Uma vez criada a turma, os professores podem criar tópicos de conteúdos didáticos,
adicionar perguntas aos alunos e anexar atividades, podendo editar as notas das atividades
e o tempo disponível para entrega. Os materiais de ensino da turma podem ser
compartilhados em PDFs, links para sites, vídeos e imagens, e assim o aluno acessa o
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conteúdo direto do seu dispositivo. Posteriormente, o professor poderá adicionar todo o
material de estudo e iniciar as atividades e discussão com a turma.
4.1

Criando uma atividade
Para criar atividades em sua sala de aula, basta acessar o guia Atividades na parte

superior da tela da sua turma. Nessa aba, é possível o professor criar uma atividade com
ou sem nota, definir a data de entrega e o tópico a qual pertence. Em seguida, clique em
Criar e escolha a atividade que quer criar, selecionando a opção que mais se adequa ao
seu objetivo.
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Insira as instruções e o título da atividade. É possível inserir arquivos, vídeos e/ou
links, atribuir nota e prazo de entrega. Esta é uma atividade individual.
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4.2

Criando uma atividade com teste
A seção Atividade com teste possui as mesmas funcionalidades da Atividade, mas

nessa opção possível utilizar o Formulário Google para a realização da atividade. Ao
clicar nesta opção, abre-se um formulário em branco para ser configurado pelo professor,
com as perguntas e questões (atividade individual). É possível informar aos alunos como
a atividade será realizada, conforme indicado na imagem abaixo.
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O professor deve preencher a descrição do material. Em Pergunta, é possível postar
perguntas de múltipla escolha e/ ou para resposta curta, para que os alunos respondam
e vejam as respostas uns dos outros (atividade coletiva). Digite o enunciado da pergunta,
preencha as instruções e escolha o tipo resposta. No caso da pergunta de resposta curta, é
possível os alunos responderem uns aos outros e editar a sua resposta mesmo depois de
enviada. Se as interações entre as respostas forem ativadas, a atividade será colaborativa
e coletiva.
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Na opção Material é possível incluir os materiais a serem utilizados pela turma na
sala de aula.
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Definir um título para a
publicação.

Descrever sobre o material
disponibilizado.

Na opção Reutilizar postagem, caso haja outras turmas criadas na ferramenta, é
possível reutilizar as postagens já feitas nestas turmas. Basta selecionar a turma e, em
seguida, a postagem e clicar em Reutilizar.

Por fim, na opção Tópico é possível criar categorias dos assuntos a serem
trabalhados em sala de aula, podendo organizar as aulas em módulos ou unidades, como
exercícios, apostilas, videoaulas, avaliações, discussões. Logo, clique em Tópico, digite
um nome para o módulo ou unidade e clique em Adicionar.
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4.3

Pasta no Google Drive
Uma vez criada uma turma no Google Classroom, se cria automaticamente uma

pasta da turma no Google Drive, na pasta denominada Classroom, a qual os alunos
também têm acesso. As demais turmas criadas são adicionadas a esta pasta Classroom,
mesmo que os alunos tenham acesso somente à pasta da turma na qual está inscrito. Um
aluno pode estar inscrito em várias turmas ao mesmo tempo e terá acesso às informações
enquanto a turma estiver ativa, ou seja, enquanto não for arquivada pelo professor. Uma
vez nomeada uma turma, é este o nome que aparecerá na pasta no Google Drive. Se
ocorrer alteração posterior do nome da turma, no campo Detalhes da turma, não é
alterado o nome da pasta no Google Drive. Assim, é aconselhável manter o nome da
turma desde a sua criação, a fim de que não haja desordem na administração das pastas
no Google Drive. Uma outra possibilidade é acessar a aba Atividades. Veja como
encontrar a pasta do Google Drive nas imagens abaixo.
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Uma vez acessada a pasta do Google Drive, basta adicionar os arquivos das aulas,
clicando em Novo. É possível adicionar arquivos individuais ou pastas com vários
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arquivos salvos no computador ou criar seu material usando as ferramentas disponíveis
no Google (apresentações, documentos, planilhas).
4.4

Utilizando o Google Calendário
O Google Classroom é integrado aos serviços Google. Dentre eles, o Google

Agenda. O professor pode organizar suas atividades na Agenda (também conhecido
como Calendário) e compartilhar com suas turmas de alunos. É possível acessar na tela
inicial da sala de aula ou na aba Atividades. Por exemplo, ao marcar uma avaliação, os
alunos poderão visualizar o lembrete ao fazer login pelo gmail. É possível acessar a
Agenda no início da tela principal da sala de aula ou na aba Atividades e inserir as
principais informações sobre o evento que será criado, como nome, data e horário. Há
também a opção de marcar videoconferência do Google Meet, caso necessite. Basta clicar
na câmera que aparece, adicionar as informações e salvar. Pronto! A sua reunião está
marcada.
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4.5

Ata de frequência
É possível fazer uma ata de frequência pela sala de aula virtual. Para isso, clique na

aba Atividades, e em seguida no ícone Criar. Em seguida, clique em Atividade e escreva
o nome “Presença” e os demais dados necessários: data de entrega, horário da aula, sem
nota. Também deve-se criar um tópico chamado “Presença”.
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Em seguida, clique no ícone Criar e depois Formulários. Nesta etapa, preencha os
dados do formulário, como no exemplo a seguir (resposta curta, obrigatório, sem nota).
Você pode programar a data de envio da ata de frequência.
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Em seguida, escreva os dados que necessita para a ata de frequência, como segue o
exemplo. Foram sugeridas as perguntas: nome completo do aluno; qual a sua turma?
(colocar as alternativas). Escolha a opção resposta curta.

É possível limitar somente uma resposta (caso só utilize uma única vez o
formulário). Se você for usar várias vezes é só não limitar a resposta. Uma vez escolhida
a opção clique em Salvar.
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Na aba Resposta, clique no ícone Criar planilha, coloque o título da sua
preferência e clique em Criar. Assim, o professor terá o controle da hora em que o aluno
entrou na sala virtual, o nome dele e a turma. Veja a imagem abaixo.

Lá no mural do aluno vai aparecer o tópico Presença para ele responder e enviar ao
professor. O professor receberá a resposta logo em seguida, e assim saberá quantos alunos
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foram atribuídos (quantitativo de alunos) e quantos entregaram, ou seja, responderam a
ata de frequência.
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4.6

Configurando o Google Meet para o ensino
Com o Google Meet é possível que o professor grave aulas e salvem no Google

Drive. Assim, basta criar uma Atividade do tipo Material no Google Classroom e
compartilhar com os seus alunos ou outros professores. Por meio do Google Classroom,
basta entrar na sua sala de aula virtual por meio do e-mail institucional, escolher qual sala
eu quero ativar, clicar em Configurações, Google Meet com o código disponível para os
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alunos, depois Ativar e em seguida Salvar. O link fica disponível embaixo do código da
turma. Basta clicar e iniciar a videoconferência com os alunos. Para os alunos entrarem
no Google Meet, basta copiar e enviar o link. Ou ainda é possível convidar os alunos
individualmente.

Uma outra opção para acessar o recurso, é quando você acessa o e-mail institucional e
clica no ícone do Google Meet. Em seguida, escolha a opção participar ou iniciar uma
reunião. É preciso colocar o nome da sala sem caracteres especiais (sem acento, sem
ponto, sem barra), clicar em Continuar. Ao usar pela primeira vez, o recurso irá solicitar
algumas permissões, como o uso da câmera, do diálogo, visualização dos arquivos, ativar
ou não o microfone e webcam. E você irá permitir tudo para continuar a usar a ferramenta.
Clicar em participar agora. Irá aparecer o nome da aula e o link. Será esse link que você
enviará aos alunos (copiar e enviar por e-mail ou WhatsApp). Se durante a reunião, você
quiser apresentar algum tipo de material, como PowerPoint, basta clicar em Apresentar.
Para ajustar o volume e conexão, clicar em mais opções na parte de baixo a direita.
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No lado direito da tela tem as informações dos alunos que estarão online na sala e clique
em desativar o microfone deles, e somente o aluno poderá ativar o microfone. No chat é
possível que os alunos possam tirar suas dúvidas. Em Apresentar agora é possível dar a
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aula com tela cheia ou não), selecionar a janela e compartilhar. Ao clicar em ALT + TAB,
é possível voltar ao contato do Meet para ver as dúvidas dos alunos.
•
Observação: É importante criar a sala com pelo menos uma hora de antecedência a fim de evitar
qualquer complicação do recurso.

Para gravar as aulas, clique em Gravar reunião, e uma permissão será gerada
para que os envolvidos saibam da gravação. Em seguida, você pode gravar e depois clicar
em Interromper gravação, quando finalizar. Assim, a gravação será salva no Google
Drive. A gravação fica armazenada na pasta Meet Records. Existe um espaço para
anexos. Há também a opção de fazer uma ata de frequência na parte de cima da tela do
lado direito. A lista criada é salva automaticamente no Google Drive na pasta referente
ao Excel. Para encerrar a reunião basta clicar no telefone que fica abaixo na tela. Quando
sair da chamada, você pode desativar em configurações o Google Meet e o link não fica
mais disponível para o professor e para os alunos. Dessa forma não ficará gravado.
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5. ORGANIZANDO AS NOTAS FINAIS DOS ALUNOS
É possível organizar as notas das atividades, sejam individuais ou coletivas.
5.1

Organizando as notas de cada atividade
Para visualizar as notas dos alunos em cada atividade é necessário ir na aba

Atividades, clicar sobre a atividade desejada e, em seguida, clicar em Ver tarefa. As
notas serão exibidas do lado esquerdo da tela.
5.2

Organizando um relatório com todas as notas dos alunos
Para verificar a pontuação final de cada aluno nas diferentes atividades, basta ir na

aba Atividades, clicar sobre uma atividade qualquer e depois em Ver tarefa. Em seguida,
será exibido um painel com todas as atividades. Clique sobre o ícone Configurações e
depois em Copiar todas as notas para o Planilha Google. O Google Classroom criará
uma planilha que estará salva e disponível no Google Drive, com todas as notas dos
alunos.
5.3

Arquivando uma turma
Por fim, o Google Classroom tem o recurso de arquivamento da turma, que poderá

ser realizado pelo professor ao final de todas as avaliações da sua turma. Ao arquivar a
turma, não será mais possível editar ou inserir novas informações. Contudo, tanto os
professores quanto os alunos poderão ter acesso a todo conteúdo que foi publicado na
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turma do Google Classroom. Há também a opção Restaurar, caso você queira retornar
com a turma.
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