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1º - Acesse o site:  https://www.google.com.br e 
clique no botão "Fazer login" no canto superior 
direito: 

 

https://www.google.com.br/
https://www.google.com.br/
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1º - Acesse com seu e-mail institucional 
UniSant’Anna;  

a) Para quem já tem e-mail: 
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b) Para quem 

esqueceu a senha: 

 



2º - Clique nos nove 
quadradinhos que 
aparecem no canto 
superior direito da tela: 

 
 

 
Aqui você encontrará 
diversas ferramentas 
que ajudarão a 
organizar sua vida 
acadêmica.  
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3º - Agora veja como 
acessar o Classroom. 
Arraste a barra de rolagem 
até encontrar o ícone do 
Google Classroom, 
conforme figura: 

 

 

• Ou classroom.google.com 

 

 

 

 

https://classroom.google.com/


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

 

 

 

 

 

 

 



b) Abrirá uma aba para o aluno digitar o código 
da disciplina (fornecido pelo professor da 
disciplina) entrar na sala de aula virtual: 

 



4º - Ao abrir o Classroom você visualizará as abas para gestão das 
atividades e TDEs. 

Aba Mural – o professor postará o Plano de ensino, Formulário de 
TDE e Registro de atividades. 



5º - Aba atividades 

Nessa aba o professor postará as atividades e 
TDEs a serem realizados pelos alunos. 



Todos os alunos deverão postar suas atividades e o professor 
ATRIBUIRÁ a nota no Classroom. 



INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 

 

• Para trabalhos realizados em grupo, todos os alunos desse 
grupo postarão o mesmo trabalho em seus perfis 
individualmente. 

• As notas de cada TDE serão 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/Atividade. 

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

 



IMPORTANTE!!! 

 

No final do semestre o professor lançará uma única nota 
de OAT (outras atividades) 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. 



DÚVIDAS 

Qualquer dúvida, entre em contato com o suporte do NINA – 
Núcleo de Inovação em Aprendizagem. 
O tempo máximo de resposta é de 48 horas: 

 

 

                       nina.suporte@unisantanna.br  

https://edu.google.com/intl/pt-BR/products/classroom/
mailto:Nina.suporte@unisantanna.br
mailto:Nina.suporte@unisantanna.br


Explore infinitas possibilidades! 
 

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

