
VAMOS APRENDER
E CRESCER JUNTOS EM

2021!

EDUCAÇÃO
INFANTIL



VEJA COMO ATIVAR O
E-MAIL DO ESTUDANTE

E ACESSAR A
PLATAFORMA CLASSROOM



PRIMEIRA ETAPA:

Ativar o e-mail que o Colégio
criou para seu filho



O endereço de e-mail do seu filho segue
o seguinte padrão: 

primeiro nome do aluno
(letra minúscula e sem acento)

Número de matrícula sem os zeros iniciais

@santadoroteia-rs.com.br

Veja o modelo:



luis

9876

luis9876@santadoroteia-rs.com.br



O número da matrícula também aparece  
no contrato celebrado com a escola

e nos boletos de mensalidade



O acesso é feito através do site do Google



Ou diretamente 
através do Gmail



luis9876@santadoroteia-rs.com.br



A SENHA INICIAL É:

12345678

Depois do primeiro acesso, você pode 
alterar a senha para a que desejar



Ao abrir o e-mail, você 
encontrará um convite: 

Olá, Luís,

JARDIM B

TURMA JARDIM B

“JARDIM B”



Basta clicar em 
PARTICIPAR

Olá, Luís,

JARDIM B

TURMA JARDIM B

“JARDIM B”



Depois de ter aceitado o 
convite por e-mail,

você também pode entrar
na Sala de Aula Virtual

assim:



Clique nos quadrinhos
que indicam

os aplicativos
do Google



E localize o
Google Sala de Aula
(Google Classroom)



Para acessar pelo celular ou tablet,
vá à loja de aplicativos

(Google Play Store ou App Store),
baixe e instale:



Clique em 
PRIMEIROS PASSOS



Se a conta de e-mail já 
aparecer aqui, 

selecione e dê ok.

luis9876@santadoroteia-rs.com.br

Ou adicione a conta de 
e-mail de seu filho



SEGUNDA ETAPA:

A Sala de Aula Virtual (classroom)



Você chegou 
“na porta”

da sala de aula!

Ali já identificará a 
turma e professora de 

seu filho.

Meet link: https:// 



E também o link para 
conectar-se ao meet –
para uma reunião on-
line ou para uma aula 

ao vivo.

Meet link: https:// 



Essas são orientações 
básicas iniciais para que 
você se familiarize com 

o uso do sistema.



Se algo não funcionar,
ninguém precisa entrar 

em pânico.

Consulte o suporte técnico 
pelos telefones indicados 

no site do Colégio.



COM TRANQUILIDADE,
PASSO A PASSO,

VAMOS APRENDER
E CRESCER JUNTOS

EM 2021! 




