
TUTORIAL - CLASSROOM 

Estimados pais e alunos do Colégio Murialdo.

Para que nossa rotina de aulas e estudos

não fique a mercê da suspensão de aulas por

conta do corona vírus, nós professores, junto a

coordenação de ensino, seguiremos com nosso

planejamento, assim garantimos que seu filho se

mantenha em busca e construção do

conhecimento.

Utilizaremos a prática de “Homeschooling”,

educação domiciliar, orientando nosso aluno na

modalidade EaD (Educação à Distância), utilizando

o app “CLASSROOM” – Sala de Aula Virtual do

Google.

Segue orientações:



PASSO 1 

Acesse a plataforma: 
https://classroom.google.com/u/0/h

ou baixe o aplicativo 

“classroom” em seu celular. 

https://classroom.google.com/u/0/h


PASSO 2 

Faça o login com seu GMAIL 



PASSO 3 

Clique em: 



PASSO 4 

Clique em: Participar de uma Turma 



PASSO 5 

Digite os códigos enviados 

pelo professor e logo clique 

em participar.



PASSO 6 

Assim que você estiver matriculado

em uma disciplina, vá ao canto

esquerdo da tela, clique em turmas.

Quando estiver na tela 
principal,  aperte 

novamente no símbolo +. 
Adicionando OUTRA 

DISCIPLINA.



PASSO 7 

Ao fim, você terá um compartimento

para cada disciplina.

E então, é só começar seu 
estudo dirigido, 

organizado e orientado 
pelo seu professor. 



ATENÇÃO:

Ao entrar na disciplina escolhida,
você tem três entradas: Mural,
Atividades e Pessoas.

O mural é uma linha do tempo. Ali
são colocados recados gerais e
atualidades, ou seja, informações
pertinentes da disciplina. Esse
espaço não deve ser utilizado
para mensagens desconexas com
a disciplina em questão.

Ao clicar nas atividades...



ATENÇÃO:

Você terá acesso a tópicos
denominados “Tarefa 1”, “Tarefa
2”...

Cada Tarefa dessa corresponde a
um estudo dirigido condizente a
uma semana.

Você deve seguir criteriosamente
as instruções estabelecidas pelos
seus professores e cumprir com
as datas estipuladas.

Ao finalizar a atividade , você
precisar clicar no botão :



ATENÇÃO: 

TODOS os EDUCADORES do

Colégio Murialdo estarão

atentos e interagindo com a plataforma

educacional “classroom”, superando junto

de vocês, pais e alunos, o difícil momento

que estamos passando.



RECADOS DOS EDUCADORES:
“Estamos todos envolvidos na criação
de material virtual, à disposição para
retirada de dúvidas e avaliando
processualmente a participação e
dedicação de cada um de vocês (nossos
educandos) no ambiente virtual de
aprendizagem. Lembramos que,
quarentena não é férias, e acreditamos
que esse momento virtual pode,
inclusive, desenvolver habilidades e
competências necessários para seu
futuro promissor. Então, dedique-se!
Logo retornaremos!”


