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Caríssimos(as) Alunos(as). 

Diante do atual cenário se faz necessário viabilizar procedimentos para continuidade das aulas 

e, no caso da Escola Técnica Municipal de Sete Lagoas, será utilizada a Plataforma Google 

for Educaction. Para sua compreensão, organizamos este tutorial. 

Nessa Plataforma será possível o professor compartilhar materiais para estudo, aulas on-line, 

envio de atividades, exercícios, entre outros. Esse será o nosso meio de comunicação.  

Bons Estudos! 

 

OS RECURSOS DA PLATAFORMA 

- O Classroom ou Google Sala de Aula é um poderoso e eficiente meio para fazer exercícios, 

avaliações e testes com direito a gráficos, controle de envios de erros e acertos dos alunos. 

Há a possibilidade também do envio de atividades por meio do power point, links, vídeos, 

apostila, textos, e-books, etc., com o intuito de complementar e ilustrar a aula. 

- O HANGOUT e o MEET são aplicativos muito eficientes que permitem videoconferência, 

reuniões on-line e aulas virtuais. A diferença entre um e outro é a capacidade e quantidade de 

recursos. Ambos são utilizados para aulas virtuais. 

 

DICAS VALIOSAS: 

As aulas on-line, quando possível, serão gravadas diariamente para permitir a disponibilização 

na plataforma, pois o aluno que não assistiu poderá acessá-las posteriormente.  

As salas on-line serão abertas todos os dias da semana às 18h30min e fechadas às 22h. 

Todos os alunos deverão fazer as atividades propostas por todos os professores.  

Na data e horário de suas aulas os professores estarão disponíveis, aproveite e interaja com 

eles. 

 

Com antecedência, você deverá: 

- Ter uma conta Google (e-mail Gmail válido) 

-Conferir o acesso a esses recursos, por meio do celular, notebook ou tablet, com atenção a 

qualidade do áudio e câmera. 

- Procure um lugar tranquilo, isento de ruídos e coloque seu equipamento em boa posição para 

assistir suas aulas, sempre nos horários pré-estabecidos.  

- Lembre-se que, em casos de aula on-line, da mesma forma que você vê os Professores eles 

também veem você, então atente-se ao local onde assisti-las. 
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TUTORIAL 
 

Conta de acesso 

Para usar o Google Sala de Aula você precisa fazer login na conta Gmail e participar das 
turmas.  

Código para acesso 

Para participar da sua turma você receberá um código, enviado pelo seu Coordenador ou 
Pedagoga, por meio do WhatsApp ou e-mail.  

Se você excluiu, perdeu ou esqueceu o código da turma peça para seu 
Coordenador/Pedagoga para reenviá-lo. Se o código não estiver funcionando, peça ajuda ao 
seu Coordenador. 

Participação em uma turma 

1º PASSO: Após logar em seu e-mail Gmail acesse o link indicado pela seta  

 

 

2º PASSO: Escolha o ícone SALA DE AULA e clique. 
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3º PASSO: Na parte superior, clique em Adicionar   para participar da turma. 

 

4º PASSO: Agora você deverá digitar o código da turma enviado pela 
Coordenação/Pedagogia. 
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Pronto, você estará na sua sala de aula! 

 

 

No Mural da sala de aula você poderá verificar as atividades propostas pelos professores, por 

componente curricular. 

 

 

 

ACESSO ÀS AULAS ON-LINE (em tempo real) 

As aulas on-line serão acessadas por meio de links disponibilizados no site da Escola, no 

endereço http://fumep.setelagoas.mg.gov.br/. 

http://fumep.setelagoas.mg.gov.br/

