TUTORIAL
SISTEMA DE MENSAGENS DA
EDUCAÇÃO INFANTIL

Alunos já cadastrados

BEM-VINDO DE VOLTA!
Bem-vindo de volta à Educação Infantil do Colégio Santa Cruz!
Como certamente você já sabe, para facilitar a transmissão de
mensagens da Coordenação da Educação Infantil com vocês,
pais/responsáveis dos alunos, contamos com uma plataforma
chamada Google Sala de Aula.

Vale lembrar que esse canal é utilizado somente para bilhetes do
Colégio para vocês, não permitindo conversas entre vocês ou entre
vocês e o Colégio. Caso necessitem conversar com a Coordenação,
entrem em contato pelo número (44) 3341-1671.

BEM-VINDO DE VOLTA!
Vocês podem utilizar o mesmo login e senha cadastrados em 2018.
Assim, não vão precisar seguir todos aqueles passos para cadastro
no sistema, uma vez que o login já está ativo.
Relembrando....
Login: alunoinfantil000@santacruzmaringa.com ¹
Senha: a mesma cadastrada no ano passado ²
¹ Os números 000 destacados em amarelo mudam para cada aluno.
Caso não se lembre do login do seu filho, consulte a lista fornecida
pela Coordenação.
² Caso não se lembrem da senha, é necessário resetá-la no sistema, ou
solicitar à Coordenação que o faça.

BEM-VINDO DE VOLTA!
Utilizando esse login do ano passado, a maioria de vocês notará
que já estão inseridos nas turmas de 2019 de seus filho(as).
Nesse caso, não precisam fazer nada – apenas acompanhar os
bilhetes enviados pela Coordenação ao longo do ano.
Caso, ao acessar o sistema, você note que não está inserido em
nenhuma turma, é necessário adicionar a turma de seu filho(a).
Para fazer isso, siga as instruções da seção azul deste tutorial.

Caso, ao acessar o sistema, você note que está inserido em uma
turma errada, é necessário adicionar a turma certa de seu filho(a) e
excluir a turma errada. Para fazer isso, siga as instruções das seções
azul e verde deste tutorial.

ADICIONANDO UMA TURMA AO MEU LOGIN
Entre no aplicativo do Google Sala de Aula com seu login e senha.

Clique no botão “+” localizado no canto superior direito da tela. Na tela
em que se abre, digite o código da turma do seu filho, conforme tabela
disponível na próxima página desse tutorial, e clique em “Participar”

OBS: nessa etapa, pais com mais de um filho (a) matriculado na Educação Infantil podem cadastrar
todas as turmas de seus filhos no mesmo login! Basta inserir todos os códigos dessas turmas!

ADICIONANDO UMA TURMA AO MEU LOGIN
TURMA

CÓDIGO

TURMA

CÓDIGO

Infantil 1 A

yh9o9hj

Infantil 3 D

zfm02s

Infantil 1 B

5p9xbv

Infantil 4 A

cxkdnc0

Infantil 1 C

gu1atyk

Infantil 4 B

7nqts3

Infantil 2 A

a5e1d7

Infantil 4 C

17r73z0

Infantil 2 B

05n2wa7

Infantil 4 D

v01ou6

Infantil 2 C

qfd17g

Infantil 5 A

6kckn3

Infantil 2 D

4yp71qu

Infantil 5 B

dwle3is

Infantil 3 A

g5mc15

Infantil 5 C

kvt0jt

Infantil 3 B

mrwicm

Infantil 3 C

qkmapr

Infantil 5 D

0dnntrw

ADICIONANDO UMA TURMA AO MEU LOGIN
Pronto! Você já tem acesso ao canal de comunicação da turma de seu
filho(a)! Quaisquer novos avisos serão exibidos como notificações na
tela inicial de seu smartphone!
Para relembrar como usar o sistema, vá para a seção cinza desse
tutorial.
Através do computador, o sistema pode ser acessado diretamente
pelo domínio https://classroom.google.com/h , utilizando o login e
senha.

EXCLUINDO UMA TURMA DO MEU LOGIN
Esse processo não pode ser feito pelos usuários comuns do sistema,
apenas pelo administrador (Coordenação da Educação Infantil).
Assim, caso note que seu login está adicionado a uma turma que não é
a do seu filho(a), avise a Coordenação para que ela possa retirá-lo
dessa turma!

DICAS DE USO DO SISTEMA

ATENÇÃO! O layout do Google Sala de Aula pode variar
dependendo do modo de acesso (smartphone Android, smartphone iOS
ou computador), mas as funcionalidades são as mesmas.

DICAS DE USO DO SISTEMA
Ao entrar no Google Sala de Aula, os avisos disponibilizados pela
Coordenação estarão na linha do tempo exibida na seção Mural, de
modo bastante semelhante ao que é feito nas principais redes sociais:
Seção Mural

Linha do tempo
(avisos)

DICAS DE USO DO SISTEMA
Poderão ser inseridos pela Coordenação bilhetes comuns (somente
texto), ou avisos contendo anexos, tais como documentos, imagens,
vídeos e links:
Bilhete com
anexo

Bilhete comum
(somente texto)

DICAS DE USO DO SISTEMA
Quando algum aviso possuir uma data limite (ex: “confirmar inscrição
no evento X até 10/08”), ele será exibido na seção atividades:
Seção atividades
Data limite para
execução da
tarefa

DICAS DE USO DO SISTEMA
Todas as datas limites são organizadas em uma agenda, que pode ser
acessada no menu lateral esquerdo (visível ao deslizar a tela para a
direita), na opção “Agenda”:
Google Agenda

DICAS DE USO DO SISTEMA
Todas as datas limites são organizadas em uma agenda, que pode ser
acessada no menu lateral esquerdo (visível ao deslizar a tela para a
direita), na opção “Agenda”:

DICAS DE USO DO SISTEMA
Além disso, tarefas com datas-limite são exibidas de modo resumido na
seção Mural. Tarefas que possuírem seu prazo de conclusão próximo
(menos de 1 semana) aparecerão também no menu lateral esquerdo:
Seção Mural

Notificação da
tarefa criada

Menu lateral
esquerdo

PARABÉNS! VOCÊ CONCLUIU O TUTORIAL
DE USO DO NOVO SISTEMA!

