
Como usar o 
Classroom



PRIMEIRA ETAPA:

Ativar o e-mail que a Escola
criou para seu filho



Você precisará saber 
o número da 

matrícula.
Ele está na última 

página do contrato

0009876
Matrícula nº: 0009876



Se não tiver como ver o contrato,
solicite à equipe da

Escola Santa Doroteia Planalto



O endereço de e-mail do aluno 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:



luis9876@santadoroteia-rs.com.brluis9876@santadoroteia-rs.com.br

Nome do Aluno: Luis

9876

Matrícula nº: 0009876



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

Luís



Basta clicar em 
PARTICIPAR

Olá, Luís,

JARDIM B

TURMA JARDIM B

“JARDIM B”

Luís



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

(ou
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!

Mas antes de entrar,
é importante lembrar 

que...

TURMA SD1

Imagens e conteúdos meramente ilustrativos



... este é um ambiente 
de aprendizagem.

Por isso, observe as 
regras de uso e 
convivência ali 
estabelecidas.

TURMA SD1

Imagens e conteúdos meramente ilustrativos



Essas são orientações 
básicas iniciais para que 
você se familiarize com o 

uso do sistema.

Havendo qualquer dúvida, 
converse com a equipe.


