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Como acessar o CLASSROOM  



 

1º - Acesse seu e-mail institucional Finom;    



 

Como acessar o CLASSROOM  

2º - Clique nos nove quadradinhos que 

aparecem no canto superior direito da tela  

   

Ou classroom.google.com  

https://classroom.google.com/


 
 

  

º  3 - 

  

Arraste a barra de  

rolagem até encontrar o  

ícone do Google  

Classroom , conforme  

figura: 

  

Como acessar o  C L A S S R O O M 

  



 

Como acessar o CLASSROOM  

4º - Clique nas matérias que você leciona.   

 



 

Como acessar o CLASSROOM  
5º - Visualize o código do Classroom. Esse código 

será usado pelos alunos para entrarem na turma.  

 

  



 

Compartilharemos com os alunos um tutorial semelhante de 
como inserir o código e entrar na sala de aula (classroom).   

  

Como acessar o CLASSROOM  
6º - Esse código do Classroom deverá ser 

informado para que o aluno entre na turma.  

 

  



 

Compartilharemos com os alunos um tutorial semelhante de 
como inserir o código e entrar na sala de aula (classroom).   

  

Como acessar o CLASSROOM  

Acesso para o aluno:  

a) Ao entrar no Google Sala de Aula, clique no 
botão (+) localizado no canto superior direito e, 
na sequência, em “Participar da Turma”:  



 

    

Essa informação é para que você também saiba  
instruir o aluno caso o aluno precise.   

  

Como acessar o CLASSROOM  

b) Abrirá uma aba para o aluno digitar o código 

da disciplina e entrar na sala de aula virtual:  



 

    

Essa informação é para que você também 
saiba instruir o aluno caso o aluno precise.   



 

Como acessar o CLASSROOM  

7º - Ao abrir o Classroom você visualizará as abas para gestão das 

atividades e TDEs.  

Aba Mural – o professor deverá postar o Plano de ensino, 

Formulário de TDE e Registro de atividades.  



 

Poderá compartilhar vídeos, arquivos e materiais para 

complementar as aulas.  

Nessa aba o professor poderá criar as atividades 

e TDEs a serem realizados pelos alunos.  

8 º  - 

  

Aba atividades 

  

     



 

Como acessar o CLASSROOM  
9º Para criar suas atividades, clique no botão 

+Criar e depois em Atividade.  

 



 

Como acessar o CLASSROOM  
Abrirá uma nova página para o preenchimento das atividades.   

O classroom é bastante intuitivo. Para o preenchimento das 

informações, basta seguir as orientações da própria página.  

Lembre-se de ser bem claro nas informações para que os alunos 

possam ter autonomia no aprendizado ao realizá-las.  



 

 

Como acessar o CLASSROOM  
Todos os alunos deverão postar suas atividades e o professor 

ATRIBUIRÁ a nota no Classroom.  



 

 

Como acessar o CLASSROOM  

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:  



   

• Para trabalhos realizados em grupo, todos os alunos desse grupo 

deverão postar o mesmo trabalho.  

• As notas de cada TDE deverão ser postadas no Classroom assim 

que o professor corrigir o trabalho de cada aluno.  

• Caso o aluno poste o trabalho com atraso ele fica com nota zero, 

mas recebe as presenças referentes ao TDE.  

• Caso o aluno não poste o trabalho, não recebe nota nem 

presença.  

  



 

Como acessar o CLASSROOM  
10º Aba de notas – apresenta em planilha as notas dos 

alunos, de todas as atividades criadas. Uma cópia dessa 
planilha deverá ser entregue aos no final semestre.   



 

Como acessar o CLASSROOM  

IMPORTANTE!!!  

  

No final do semestre o professor lançará uma única nota 
de OAT no Virtual Class.  

O professor somará a nota de todos os TDEs atribuídos 
(panorama geral na aba Notas) e lançará apenas o total 
no Virtual Class, nosso sistema acadêmico.  



 

DICAS  

Para mais dicas sobre a ferramenta Classroom e 

as infinitas possibilidades, acesse:  

  

https://edu.google.com/intl/ptBR/pr

oducts/classroom/   

https://edu.google.com/intl/pt-BR/products/classroom/
https://edu.google.com/intl/pt-BR/products/classroom/
https://edu.google.com/intl/pt-BR/products/classroom/
https://edu.google.com/intl/pt-BR/products/classroom/


 

DÚVIDAS  

Qualquer dúvida, entre em contato com o   

  

suporte.aluno@finom.edu.br 

suporte.professor@finom.edu.br 

mailto:suporte.aluno@finom.edu.br

