


1º PASSO
Para trabalharmos em nosso ambiente virtual do google sala de aula, foi criado um e-mail para cada
aluno. O primeiro passo para podermos utilizar este recurso é o seguinte:
- na listagem que foi postada no site do colégio, cada aluno deve procurar seu nome, endereço

de e-mail e senha;
- posteriormente deve (através de seu navegador da internet, preferencialmente o Goolge

Chrome), acessar o site: www.gmail.com e realizar seu primeiro acesso ao e-mail, conforme
imagem abaixo.



2º PASSO
Após acessar o site do Gmail, o aluno deve preencher seu endereço de e-mail (aquele que está na
listagem que foi postada no site), assim realizando seu primeiro acesso. Em seguida, clicar no botão
“próximo”.



Digitar sua senha e clicar em “próximo”.

3º PASSO



4º PASSO
Digitar as letras que aparecerão na tela e clicar em próximo.



5º PASSO
Concordar com os termos do google e clicar em “próximo”.



6º PASSO
Clicar em “próximo” e assim você já terá ativado sua conta de e-mail. Nosso próximo passo será
encontrar nossa sala de aula virtual.



7º PASSO
Clicar em ok.



8º PASSO
Agora que já estamos dentro do nosso e-mail, no canto superior direito da tela, existe um grupo de
pontinhos (onde a seta está apontando). Clicando neste local irão surgir vários APPs e um desses é o
Google Sala de Aula. Após entrarmos no APP da Sala de Aula, novamente, no canto superior direito,
existe um sinal de mais (+). Agora chegou a hora de entrarmos na nossa sala de aula virtual, vamos clicar
neste sinal de mais (+) e em seguida na opção, “entrar em sala de aula”, no local onde é solicitado o
código da sala de aula, vamos digitar o código da nossa turma, que estará em uma lista que também foi
postada no site do Colégio.



10º PASSO
Digitar as letras que aparecerão na tela e clicar em próximo. Pronto, estamos na sala!



11º PASSO
Agora só falta selecionar a opção aluno.
Boas aulas para você!



FICOU COM ALGUMA DÚVIDA? VOCÊ PODE NOS CONTATAR 
ATRAVÉS DOS SEGUINTES ENDEREÇOS DE E-MAIL:

VICEDIRETOR.POA@MURIALDO.COM.BR

IMPRENSA.POA@MURIALDO.COM.BR 

SECRETARIA2.POA@MURIALDO.COM.BR


