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Olá Acadêmico, eu sou o Uni, o seu assis-
tente virtual das salas de aula não pre-
senciais! 
Neste tutorial vamos mostrar como você 
pode acessar o conteúdo e atividades 
das disciplinas que você está matricula-
do. Vamos lá?



COMO ACESSAR A SUA
SALA DE AULA VIRTUAL

NO GOOGLE CLASSROOM



Tutorial Pacote G Suite
for Education 

s«rie de ferramentas que podem ajudar o professor e o 
aluno no processo de ensino e aprendizagem. Dentre eles 
destacamos:

Google Classroom (Sala de Aula): gerenciamento de ma-
teriais de estudo, atividades, tarefas, notas e comentørios;

Google Agenda: programa≈¡o de prazos para atividades;

Google Drive: armazenamento de materiais ;

Google Meet: servi≈o de videoconfer»ncia interativa.
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PRΩ-REQUISITOS PARA
ACESSAR O SISTEMA

Prezado aluno, o primeiro passo para voc» ter acesso ƒ sala de aula 
virtual « ter um e-mail gmail (nome@gmail.com). Caso voc» ainda 
n¡o o tenha, acesse o site gmail.com, clique em "Criar conta" e siga os 
passos indicados. 



Tutorial Google Classroom
Como acessar a sua sala de aula virtual
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1 Digite https:/classroom.google.com/ e fa≈a o
login com a sua conta google. Ap—s voc» fazer o
acesso, clique em “continuar”



3

2

3



4

4

5Na vis¡o geral da sua pøgina, voc» encontrarø as
disciplinas em que voc» estø matriculado.
Clique sobre cada uma delas para  acessar o material 
e atividades disponibilizados pelo professor. 
No Àcone                 voc» encontra o menu  geral. 

-
reito, para adicionar novas disciplinas e repita o 
processo do passo 3.



Disicplinas
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6 No menu geral, voc» terø acesso:

- turmas em que voc» estø matricula-
do (a);

destacadas pelos professores, tais 
como datas de entrega de atividades, 
agendamento de aulas interativas, 
datas de prova, entre outras;
- atividades pendentes, e



- Em Mural, voc» encontrar÷ os avisos gerais e postagens feitas pelos 

- Em Atividades voc» terø acesso aos materiais e atividades/tarefas 

6

7 Ao acessar as salas de aula virtuais, voc» notarø 

Mural, Atividades e Pessoas (professores e        
colegas de turma).

8 Para fazer a leitura dos textos, ver os vÀdeos 
postados pelos professores, acessar demais 
materiais e resolver as atividades postadas pelo 
professor, clique sobre os links.
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9 ela, aperte OK no lembrete de entrega.

10 Clique sobre a atividade e siga as instru≈”es do 
seu professor, resolvendo-a. Aqui voc» pode 
anexar arquivos PDF, imagens, documentos do 
Word, entre outros.
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11 -

atividades, voc» pode enviar um coment÷rio 
para o professor. Esse comentørio serø 
visÀvel apenas para vocô e o professor
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Aplicativo no celular ou tablet

O aplicativo Google Classroom est÷ disponÀvel para as plataformas 
iOS e Android. 

Para baix÷-lo, siga estes passos: 

Google Sala de aula para Android 
Passo 1. Clique em Google Play Store no dispositivo. 

Passo 2. Localize e instale o aplicativo Google Classroom. 

Google Sala de aula para iOS 
Passo 1. Clique em App Store no dispositivo. 

Passo 2. Localize o aplicativo Google Classroom e clique em "Obter".
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Um Abra≈o e boa
Aula!
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