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INTRODUÇÃO 

Devido à Pandemia do SARS-CoV2 - COVID 19, estamos vivenciando tempos difceis no Mundo,
no Brasil e não diferentemente em nosso Município. Tal situação levou-nos a um movimento
de isolamento social que produziu diversos desdobramentos em toda sociedade. Diretamente
no campo educacional da Rede Municipal as atvidades nos prédios escolares foram suspensas
em 17 de março de 2020, através do Decreto Municipal Nº 29.337 e foi necessário produzir
novos  comportamentos,  cuidados  e  outras  formas  de  interação  envolvendo  o  ensino  e
aprendizagem em toda comunidade escolar. 

Com a suspensão das atvidades presenciais nas escolas, a Secretaria de Educação (SEME) da
Rede Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, precisou se adaptar à nova rotna, criando assim
novas ferramentas para assegurar o direito do acesso à educação, organizando junto com as
escolas as Coletâneas Pedagógicas e direcionando alunos(as) e professores(as) à assistrem as
Aulas  na  TV  aberta  em Parceria  com  a  SEDU-ES,  chegando  agora  em  um momento  mais
interatvo que aproxima ainda mais professores(as) e alunos(as) através Plataforma “Google
Sala de Aula”. 

Dessa  maneira,  a  Secretaria  Municipal  de  Educação (SEME)  por  meio  da  Subsecretaria  de
Educação Básica (SEB) e da Gerência de Auditoria e Documentação Escolar e Coordenação de
Dados Estatstcos da  Seme (GADE)  em parceria  com o Google  for  Educaton implantou  a
plataforma  “Google  Sala  de  Aula”,  que  permite  interação,  em  tempo  real,  entre
professores(as) e alunos(as) da Pré-Escola ao 9º ano do Ensino Fundamental da Rede Pública
Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, sendo essa ferramenta, mais uma ação diante de todo
contexto inesperado causado pela pandemia. 

Essa ferramenta virtual possibilita que os professores se comuniquem com os estudantes, num
mesmo ambiente virtual,  e  nele haverá esclarecimento de dúvidas,  correção de atvidades
complementares que estão foram disponibilizadas no Portal do Aluno (Educ@ci) a partr de 06
abril até julho de 2020, inserção de novas atvidades, explicações de conteúdos e interação
visual  através  de  vídeo  chamadas.  Assim  também  a  SEME  irá  utlizar  a  plataforma  com
reuniões,  treinamentos  e  formações  junto  Gestores(as),  Pedagogos(as),  Professores(as)  e
Administratvos(as) das Unidades de Ensino. 

A partr de 27 de julho de 2020 cada Unidade Escolar (turmas de 1º ao 9º ano) inserirá as
atvidades na plataforma com a ferramenta “Atvidade” semanalmente e para os estudantes
que não possuem acesso à internet a escola deve contnuar a entrega do material impresso,
assim como já era organizado anteriormente com as Coletâneas Pedagógicas. 

Todos  os  treinamentos  das  ferramentas  da  plataforma  serão  disponibilizados  de  maneira
gradatva para que haja envolvimento de toda comunidade escolar e apropriação do manuseio
do “Google Sala de Aula”. Isso é, teremos formações por etapas, com lives, vídeos explicatvos,
manuais  de  acesso  via  “.pdf”  e  uma  central  de  atendimento  via  Google  Forms.  Nessa



plataforma,  o(a)  professor(a)  terá  acesso  à  sala  de  aula  virtual  e  contato  com seus(suas)
alunos(as) vinculados às respectvas turmas. 

Esta  plataforma  foi  desenvolvida  pelo  Google  e  disponibilizada  às  insttuições  e  redes
educacionais, sendo que não houve custo fnanceiro referente à parceria para o município, e
toda  estrutura  de  implantação  (criação  de  e-mails  insttucionais  de  todos  servidores  e
estudantes e enturmação de alunos por escola) está sendo realizada pela equipe de Gerência
de Auditoria e Documentação Escolar e Coordenação de Dados Estatstcos (GADE) da SEME. 

Quanto ao direcionamento pedagógico, orientatvo e de intervenção quanto às inserções das
atvidades pedagógicas ocorrerá  pelas equipes das  Gerência  Pedagógica  de Ensino (GPE)  e
Gerência de Educação Especial (GEE) para os(as) Pedagogos(as) e Gestores(as) Escolares. 

Para  melhor  organização  e  entendimento,  ofcializamos  a  toda  comunidade  escolar  que
estamos trabalhando em dois grandes grupos:

1) Grupo: Implantação e Suporte Técnico da Plataforma Google Equipe Responsável: GADE 

2) Grupo: Orientação e Intervenção Pedagógica para as escolas Equipe Responsável: GPE e GEE

Assim, professores(as) e escolas podem lançar dúvidas diretamente à equipes responsáveis.

Considerando as diversas possibilidades em que a plataforma oferece, entendendo que temos
muito a explorar junto aos estudantes e professores. Aprenderemos juntos as novas funções
tecnológicas que a Google nos oferece e iniciaremos agora essa aprendizagem com “Google
Sala de Aula” e contnuaremos com essa ferramenta quando retornarmos para as atvidades
presenciais.  É  uma  ferramenta  que  veio  para  somar  com  as  possibilidades  de  ensino  e
aprendizagem nas escolas.

Bom trabalho a todos(as)!

Equipe de Implantação SEME/SEB – Julho de 2020



GOOGLE CLASSROOM (GOOGLE SALA DE AULA)

APOSTILA PARA O ALUNO

COMO ACESSAR A SALA VIRTUAL COMO ALUNO PELO COMPUTADOR:

Para usar o Google Sala de Aula, é necessário fazer o login no seu computador ou dispositvo
móvel (smartphones ou tablets) e partcipar da turma a qual está vinculado. Após entrar na
turma, você poderá trar suas dúvidas com o professor. 

Para utlizar a ferramenta da Sala de Aula Virtual, é necessário possuir acesso à internet por
meio de computadores ou smartphones e tablets, sendo nesses últmos disponibilizados via
aplicatvo que pode ser baixados no Google Play e Apple Store.

Abra seu navegador. Para uma melhor experiência, aconselhamos o uso do Google Chrome.
Entretanto, você pode usar qualquer um dos principais navegadores (Firefox, Explorer, Safari)
desde que esteja atualizado.

O acesso  ao  Google  Sala  de  Aula  é  realizado por  duas  opções:  utlizando  o  email  GMAIL
(www.gmail.com) ou digitando o endereço htps://classroom.google.com no seu navegador.

OBS: não será possível acessar o Google Sala de Aula por meio de email pessoal/partcular. O
acesso  é  apenas  com  o  email  insttucional  do  aluno  que  será  fornecido  pela  SEME  e
padronizado para todos os alunos.

PRIMEIRO PASSO: Abrir o navegador Google Chrome, por meio de uma guia anônima, e entrar
no site www.gmail.com e fazer o login com o e-mail insttucional informado pela escola.

Digite o seu endereço de email dado pela escola (nome@edu.cachoeiro.es.gov.br) e clique no
botão: Próxima.



SEGUNDO PASSO: A senha fornecida pela escola deve ser trocada. Esse primeiro acesso será
para criação de uma senha pessoal, que deve ter letras maiúsculas e números. Essa senha é
pessoal e intransferível. 

OBS: É de extrema importância anotar o endereço de e-mail e senha para evitar problemas de 
acesso (perda ou esquecimento).

TERCEIRO PASSO: CONVITE PARA PARTICIPAR DA SALA

Diferentemente do professor, o acesso do aluno ocorre por meio de um convite enviado no e-
mail insttucional do aluno.  O aluno receberá o convite para o acesso à turma, que deve ser
enviado pelos professores responsáveis pela criação da turma. 



O aluno para partiipar de uma sala de aula online do Google Classroom também deve ter
uma ionta Google (e-mail do Gmail). Para entrar na turma, é preiiso reieber o ionvite via e-
mail informado pela esiola.

Abra o e-mail e aceite o convite e clique no Card da sua turma e em Partiipar. Inicialmente, o
aluno utlizará a plataforma para trar dúvidas sobre as atvidades.

Nessa  primeira  etapa  de  implantação  da  Sala  de  aula  o  aluno  trará  dúvidas  com  o  seu
professor acerca das atvidades. O professor enviará perguntas para ter conhecimento sobre as
principais  dúvidas  dos  alunos.  O professor  poderá postar  dois  tpos de pergunta:  resposta
curta ou múltpla escolha. 

Nas  perguntas  para  resposta  curta,  você  digita  uma  resposta.  Nas  perguntas  de  múltpla
escolha, você seleciona uma opção. Se o professor permitr, você poderá ver as respostas dos
colegas de turma depois que entregar sua resposta.

O  Google  Classroom  se  divide  em  três  principais  partes:  Mural,  Atvidades  e  Pessoas
(Professores e colegas de turma)

 No Mural, aparecem os avisos e as tarefas solicitadas pelo professor.
 Em  Atvidades você visualiza as datas de entrega das tarefas/perguntas em ordem

cronológica.
 Em Pessoas o aluno pode conferir o nome dos professores e alunos de uma turma.

QUARTO PASSO: RESPONDER A PERGUNTA POSTADA PELO PROFESSOR

Você pode ver e responder de seu professor por dois caminhos, dentro da sua truma, na página
"Mural" ou na página "Atvidades".

Quando o aluno entrega a tarefa o ícone fca cinza.

COMO R  ESPONDER A UMA PERGUNTA DE RESPOSTA CURTA – PÁGINA ATIVIDADES.  



Abra a turma e clique em Atvidades  .   

Na aba ATIVIDADES todas as perguntas postadas pelo professor estarão disponíveis.

Em SUA RESPOSTA, digite a resposta clique em ENTREGAR. 

Se for necessário confrmar, clique em Entregar. Observação: você só poderá clicar em 
Entregar depois que digitar uma resposta.

COMO R  ESPONDER A UMA PERGUNTA DE RESPOSTA CURTA – PÁGINA MURAL  

Abra a turma, na página Mural.



Na página Mural, clique na pergunta enviada pelo professor e veja se há instruções ou anexos.

Em Sua resposta, digite a resposta clique em Entregar. 

Se for necessário confrmar, clique em Entregar. Observação: você só poderá clicar em 
Entregar depois que digitar uma resposta.

O professor poderá enviar suas perguntas separadas em  Tópiios, ou seja, enviar perguntas
organizadas  em DISCIPLINAS,  conforme modelo  abaixo.  Veja  os  trabalhos  organizados  por
tópico na página “Atvidades”.

COMO EDITAR SUA RESPOSTA APÓS O ENVIO:

Caso queira editar (corrigir) sua resposta clique na turma na aba Atvidades. Na pergunta, clique 
em Editar.
Observação: talvez seja necessário clicar em Ver pergunta e após Editar



COMO VER SEUS TRABALHOS EM SUA TURMA:

O aluno poderá ver todos os trabalhos em sua turma. Há várias formas de ver seus trabalhos
em uma turma. Para isso, você deverá abrir a aba “Ver seus Trabalhos”.

Nessa aba, você poderá fltrar seus trabalhos em três modalidades: “Atribuídos, “Devolvidos” e
"Pendentes".

No painel de “Atvidades”, só é possível ver quais estão pendentes e já foram enviadas, sem
possibilidade de criar ou ver a de outras pessoas. Todos os materiais compartlhados pelos
professores nessa seção também são exibidos



CONVERSANDO COM SEU PROFESSOR:

Você poderá conversar com seu professor.

Para  entrar  em  contato  com  o  professor,  você  pode  encaminhar  um  e-mail,  enviar  uma
mensagem no mural da turma ou falar com o professor diretamente pela atvidade, por meio
de comentário.

 E-mail ao professor No cabeçalho, clique na opção “Pessoas” seguido do envelope ao
lado do nome de seu professor. Você será redirecionado a uma página para que redija
o e-mail que será encaminhado diretamente ao professor.



 Mural da turma Para postar no mural da turma, você deve clicar no cabeçalho na
opção “Mural”, em seguida na área sinalizada, “Compartlhe algo com sua turma”.

A área será expandida para que você possa escrever o comentário na área “Compartlhar com
sua turma”, você também pode adicionar anexos. Por fm, clique em “postar”.

A mensagem fcará disponível para que todos da turma vejam e comentem.



COMO ACESSAR O GOOGLE SALA DE AULA NO CELULAR OU TABLET 

Os alunos podem instalar o app Google Sala de Aula no Android, iPhone® ou iPad® da Apple® ou 
em dispositvos móveis com o Chrome OS para gerenciar as turmas e realizar outras ações. 
Para baixar o aplicatvo é preciso ter acesso à internet pela rede de dados ou wif. 

Obs: o app Google Sala de Aula não está disponível para dispositvos móveis Windows® da 
Microsof®.

PRIMEIRO PASSO: BAIXAR O APLICATIVO

O aplicatvo Google Classroom está disponível para as plataformas iOS e Android.

Para usar o Google Sala de Aula no seu dispositvo Android, faça o download do app no Google 
Play. No seu celular, toque em Play Store, procure e instale o app Google Sala 

Para usar o Google Sala de Aula no seu iPhone ou iPad, faça o download do app na App Store ®

da Apple®.  No seu dispositvo, toque em  App Store, procure e instale o app  Google Sala de
Aula.

SEGUNDO PASSO: ABRIR O GOOGLE SALA DE AULA.



Depois de Instalado abra o aplicatvo e clique em “PRIMEIROS PASSOS”.

Toque em Adicionar conta. Digite o endereço de e-mail insttucional (conta do Google Sala de 
Aula) sua senha e toque em PRÓXIMA.

Se houver uma mensagem de boas-vindas, leia e toque em Aceitar.

Se você estver usando uma conta do GSuite for Educaton, toque em Sou aluno.

Caso queira receber as notfcações do Google Sala de Aula, toque em Permitr.

COMO RESPONDER UMA PERGUNTA:

Clique na sua turma e no mural clique em Atvidades.

Para ler a pergunta e ver se há instruções ou anexos, clique na Pergunta.

OBS: talvez seja necessário clicar em Ver pergunta.

Em Sua resposta, digite a resposta clique em Entregar. 

Se for necessário confrmar, clique em Entregar. O aluno só você só poderá clicar em  Entregar 
depois que digitar uma resposta.



PERGUNTAS E RESPOSTAS:

1. Como funiiona o Google Classroom (Google Sala de Aula) para alunos?
O Google Sala de Aula é uma ferramenta on-line gratuita que auxilia professores, alunos e 
escolas com um espaço para a realização de aulas virtuais.

2. Quanto iusta Google Classroom (Google Sala de Aula)?
A ferramenta é gratuita para todos os usuários, incluindo professores e estudantes, e pode ser 
acessada pelo computador, na versão web, ou pelo celular, com aplicatvos para Android e 
iPhone (iOS).

3. Como posso iomeçar a usar?
Se o meio escolhido para usar a plataforma for o celular é recomendável que o aplicatvo seja 
baixado, caso seja por meio do computador é preciso aceitar o convite do professor pelo e-
mail. Mas atenção é preciso ter uma conta Gmail para ambos os casos.

4. Depois que eu entrar na plataforma, o que tenho que fazer?
Aceitando o com vite, você será redirecionado ao “Mural”, lugar em que estarão disponíveis 
perguntas/atvidades disponibilizadas pelo seu professor. 

Também existe o campo “atvidades”, área em que cada aluno pode realizar exercícios e 
acompanhar seu desempenho.

Qualquer dúvida para acessar ao Google Sala de Aula o aluno ou responsável poderá entrar em
contato por meio do Google Forms:

Formulário de dúvidas para alunos: htps://forms.gle/WVswFgmrf9B9xST8

https://forms.gle/WVswFgmrfi9B9xST8
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