
GOOGLE SALA DE AULA

USO NO CELULAR 

PROFESSOR OU ALUNO 



COMO ACESSAR O GOOGLE SALA DE AULA PELO CELULAR OU TABLET

 PERMISSÃO SOLICITADA PELO CELULAR  

Após a instalação do aplicaitvo Classrrom ou Google Sala de Aula, com o e-mail insttucional
fornecido pela escola, você: professor, aluno ou responsável deve fcar atento a notfcação
que será enviada pelo seu celular com pedido de permissão de utliiação da conta insttucional
no dispositvo móvel.

PRIMEIRO PASSO: LOGIN E ACEITAÇÃO (CONCORDAR)

Após faier o login com e-mail e senha se houver uma mensagem de boas-vindas, leia e toque
em Aceitar.  O usuário (professor e aluno) faz a aceitação dos termos do Google, aguarda
verificação de dados do login, e, por fim, recebeerá uma notficação de permissão.



SEGUNDO PASSO: AGUARDAR VERIFICAÇÃO DE LOGIN



TERCEIRO PASSO: NOTIFICAÇÃO DE PERMISSÃO

O  celular  notfcará  o  usuário  sobre  uma  permissão  para  a  sua  conta  insttucional
(professor@edu.cachoeiro.es.gov.br ou aluno@edu.cachoeiro.es.gov.br)

mailto:aluno@edu.cachoeiro.es.gov.br
mailto:professor@edu.cachoeiro.es.gov.br


QUARTO PASSO:  Clique na notfcação e verifque se o e-mail  que aparece é o seu e-mail
insttucional, após clique na opção PERMITIR.

QUINTO PASSO: Após esse passo de verifcação do login,  retorna-se  a  tela de PRIMEIROS
PASSOS para o usuário (professor, aluno ou responsável) acessar o Google Sala de Aula. 



SEXTO PASSO: Nesse momento o usuário deve fcar atento ao e-mail. Clique no seu e-mail
insttucionla  (professor@edu.cachoeiro.es.gov.br ou  aluno@edu.cachoeiro.es.gov.br).  Nesse
momento você deve ter atenção para mão marca o seu e-mail pessoal.

mailto:aluno@edu.cachoeiro.es.gov.br
mailto:professor@edu.cachoeiro.es.gov.br


Clique na opção a qual você se enquadra (aluno ou professor):

ÚLTIMO PASSO: Após esse passo, o usuário estará na sala de aula.

O aluno clica em PARTICIPAR e o professor em aceitar. 

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

Formulário de dúvidas para professores: https://forms.gle/qdhJFYXncYrsqQTT9.

Formulário de dúvidas para alunos: https://forms.gle/WVssFgmrf9B9TST8

https://forms.gle/WVswFgmrfi9B9xST8
https://forms.gle/qdhJFYXncYrwqQxT9
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