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Introdução 

O Google Classroom é uma ferramenta de sala de aula online e gratuita, que simplifica a 

criação, a distribuição e a avaliação de trabalhos. Pode ser usada em PC e em dispositivos 

móveis. 

Este manual vai ajudá-lo a entender e a trabalhar com as funcionalidades desta aplicação. 

 

Aceder ao Google Classroom 

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

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

 

 

Criar Turma 

Ao entrar no aplicativo, terá a opção criar turma ao carregar no símbolo + (1) 

 

De seguida é exibida a seguinte imagem, preencha os dados solicitados e clique em Criar.  

(1) 

(1) 
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Nota: 

O nome do curso/turma é a única informação obrigatória para a criação da turma. Os outros 

dados solicitados são opcionais e referem-se a: 

- Secção: informações básicas da turma, como o horário ou ano; 

- Assunto: disciplina ou área do conhecimento que se destina a turma; 

- Sala: localização da turma. 

 

Após preencher os dados solicitados, a sala de aula será criada. 

 

Depois da turma criada, o Google Classroom cria automaticamente um código para a turma. 

Com esse código é possível convidar alunos e/ou professores para participar da sala de aula. 

 

  



5 
 

Editar Turma 

Agora que a turma está criada, é possível personalizar a sua sala de aula. Para alterar a imagem 

padrão exibida na parte superior do mural, clique em Selecionar tema, para escolher entre 

uma variedade de modelos de temas disponíveis pela ferramenta, ou clique em Carregar foto, 

para importar imagens do seu próprio computador. 

 

Para editar as informações e configurações da turma, clique no ícone de engrenagem no canto 

superior direito do ecrã, preencha as informações e clique em guardar. 
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Criar Atividades 

Para criar atividades na sala de aula, clique no separador Trabalhos da Turma. 
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De seguida, clique em Criar e escolha a atividade que deseja criar. Para isso, selecione a opção 

que mais se adequa ao seu objetivo. 

 

Trabalho 

Para criar um trabalho, clique na opção Trabalho e insira o título e as instruções da atividade. 

Nesta opção é possível inserir ficheiros do Google Drive ou do disco do seu computador, vídeos 

e/ou links, atribuir nota e um prazo para entrega. Pode também ativar a verificação de plágio. 

É possível criar documentos utilizando os aplicativos da google, como o Docs (processador de 

texto), Slides (apresentação de diapositivos), Sheets (folhas de cálculo), Desenhos e 

Formulários. 

 

No final pode atribuir imediatamente o Trabalho, agendar para uma determinada data, ou 

guardar como rascunho. 
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Trabalho com questionário 

Esta atividade possui as mesmas funcionalidades do “Trabalho”. No entanto, nesta opção é 

possível utilizar o formulário Google para a realização da atividade. 

 

 

Pergunta 

Nesta opção poderá criar perguntas para respostas curtas ou de múltipla escolha. Para isso, 

digite o enunciado da pergunta, preencha as instruções se necessário, e escolha o tipo de 

resposta, conforme indicado na imagem abaixo. 
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Nas perguntas para resposta curta, os alunos podem responder uns aos outros e editar a 

própria resposta depois de enviá-la. Para isso, é necessário ativar ou desativar as interações 

entre respostas, basta escolher a opção que mais de adequa ao seu objetivo. 

 

Material 

Nesta opção é possível carregar na sala de aula, os materiais a serem utilizados pela turma. 

 

 

Reutilizar mensagem 

Nesta opção, caso já tenha outras turmas criadas na aplicação, poderá reutilizar as publicações 

já feitas nessas turmas. Basta selecionar a turma e em seguida a atividade pretendida e clicar 

em Reutilizar. 
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Tópico 

Esta opção refere-se à organização das atividades da sua sala de aula em módulos ou 

unidades. Para isso, clique em tópico, digite um nome para o módulo ou unidade e clique em 

Adicionar. 

 

 

Nota: Pode comunicar com a sua turma, partilhar avisos e informações no mural da turma. 

Para isso, clique em Stream da sala de aula e clique no campo “Partilhe algo com a sua 

turma…”, conforme indicado na imagem que se segue. 
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Convidar alunos 

Para que os alunos tenham acesso à sala de aula, o professor deverá convidá-los ou fornecer-

lhes o código da turma para que eles se adicionem. Para convidar os alunos clique no 

separador Pessoas na parte superior do ecrã e em seguida clique no ícone “Convidar alunos” 

(1). 

 

Ao clicar é exibida uma imagem, onde terá de digitar os e-mails dos alunos da turma. 

 

(1) 
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Classificações 

Há medida que vai classificando os trabalhos realizados pelos alunos da turma, pode consultar 

neste separador as classificações, e a média da turma em cada trabalho 

Exemplo: 

 

Pode alterar a forma como visualiza as classificações em (1) 

 

Vídeos Tutoriais Classroom 

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

Vídeos que ilustram como configurar as classificações 

https://www.youtube.com/watch?v=wqHwNchT4qc - (Português Brasil) 

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

 

  

(1) 

https://tutor.hugof.pt/category/professores+classroom/
https://www.youtube.com/watch?v=wqHwNchT4qc
https://www.youtube.com/watch?v=r-WfbmgmBSI


13 
 

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 ir ao 

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

 

Vídeo Tutorial como instalar e trabalhar com a aplicação num dispositivo móvel. 

https://www.youtube.com/watch?v=Jgvy26W9R-g - (Português Brasil) 

 

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 Tutorias - Outras ferramentas 

Google Meet 

 https://tutor.hugof.pt/category/meet+professores/ 

 

Formulários Google 
https://tutor.hugof.pt/category/internet/drive/forms/ 

 

Google Drive 
 https://tutor.hugof.pt/google-drive-indice/ 

 

Docs 
https://tutor.hugof.pt/google-docs-indice/ 

https://tutor.hugof.pt/category/meet+professores/
https://tutor.hugof.pt/category/internet/drive/forms/
https://tutor.hugof.pt/google-drive-indice/
https://tutor.hugof.pt/google-docs-indice/

