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Introdução 

O Google Classroom é uma ferramenta de sala de aula online e gratuita. Pode ser usada em PC 

e em dispositivos móveis. 

Este manual vai ajudar a entender e a trabalhar com as funcionalidades desta aplicação. 

 

Aceder ao Google Classroom 

Para aceder a este recurso, entrar no e-mail institucional. 

De seguida carregar no acesso aos aplicativos da google (1) e clicar na aplicação Classroom. 

 

Entrar numa sala de aula 

Clicar em cima da turma para aceder à área onde se encontram as tarefas. 

 

 

 

(1) 
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Realizar uma Atividade/Tarefa 

 

Após clicar no trabalho, abre-se a tarefa com as instruções para a sua realização. 

 

Trabalho 



5 
 

Para a visualização dos ficheiros, clicar em cima dos pretendidos. 

Se for necessário fazer o download do ficheiro, abrir o documento numa nova janela, carregar 

em mais opções e transferir o ficheiro. 

Abrir numa nova janela 

 

 Transferir o ficheiro 

 

Clicar no ficheiro para abrir 
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Fechar separador atual e voltar atrás  

 

 

No final da realização da Ficha de Trabalho, é só guardar a ficha no disco do PC e adicionar o 

ficheiro na devida tarefa: 
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Selecionar o ficheiro, arrastando ou indicando o caminho na opção Browse. 

 

Só falta carregar na opção: Entregar. 

Nota: Sempre que surgirem dúvidas é sempre possível enviar um comentário privado. Quando 

o professor responder, aparece a resposta na sala de aula e no e-mail institucional do aluno. 
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Ver o seu progresso 

Ao carregar no separador Trabalhos da turma, é possível visualizar todos os trabalhos inseridos 

na turma, os atribuídos, os que estão em falta, e os que foram devolvidos. 
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Elementos da turma 

No separador Pessoas, consegue-se visualizar os professores e os alunos da turma. 

Aqui é possível enviar um e-mail para cada um deles, carregando no símbolo envelope. 
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Alternar/Sair da turma 

No Menu principal é possível consultar as turmas onde se está inscrito e alternar entre elas. 

 

 

 

Para terminar a sessão, o que se deve fazer sempre após terminar as tarefas, é clicar em cima 

da letra do e-mail (1) e terminar sessão. - (Português Brasil) 

 

(1) 
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Classroom em dispositivos móveis 

Os professores e alunos podem instalar a aplicação Google Sala de Aula no Android, iPhone® ou 

iPad® da Apple® ou em dispositivos móveis com o Chrome OS para gerir as turmas e realizar 

outras ações. Se usar um computador, não é necessário instalar a app.  

 

Como Instalar Google Classroom no dispositivo  

Para se aceder à Google Classroom nos dispositivos móveis, é necessário de ir ao 

PlayStore/AppStore e instalar aplicação. Terão de instalar aplicação GMAIL e DRIVE da Google.  

 

Vídeo Tutorial como instalar e trabalhar com o aplicativo num dispositivo móvel. 

https://www.youtube.com/watch?v=Jgvy26W9R-g 

 

Configurar a Conta de E-mail. 

Para configurar a conta de Email do dispositivo móvel: 

No E-mail vão a: 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Jgvy26W9R-g
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De seguida clicar no separador Encaminhamento POP/IMAP: 

 

Carregar em Instruções de configuração: 

 

 

Ler e seguir os passos. 

 

Vídeos Tutoriais 

Google Classroom 

https://tutor.hugof.pt/category/alunos+classroom/  - (Português Portugal) 

https://www.youtube.com/watch?v=RXgqVB0yX8I - (Português Brasil) 

 

Google Meet 

 https://tutor.hugof.pt/category/meet+alunos/ - (Português Portugal) 

https://tutor.hugof.pt/category/alunos+classroom/
https://www.youtube.com/watch?v=RXgqVB0yX8I
https://tutor.hugof.pt/category/meet+alunos/

