
Google Sala de Aula 
Orientação para acesso 

aluno 



Canais de Suporte ao Teletrabalho 

                  

sme.teletrabalho@educa.campinas.sp.gov.br 

 

 3766-6900 

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 08h as 17h 

 

Acesse https://is.gd/smecampinas e assista aos vídeos tutoriais 
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Secretaria Municipal de Educação 

https://is.gd/smecampinas


Caro  

Aluno, 
Aqui você encontra dicas de como 

acessar o Google Sala de Aula no 

computador, notebook ou dispositivo 

móvel, como Tablet ou celular. 

 

Caso precise, entre em contato com o 

serviço de Suporte ao Teletrabalho. 
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 O acesso à plataforma é feito através de uma conta GMAIL e o acesso deve ser 

feito da mesma maneira que se faz para uma conta GMAIL pessoal. 

 

Caso já esteja logado na sua conta GMAIL pessoal, é preciso entrar em uma nova 

conta. Para isso, utilize a opção Adicionar outra conta. 

 

A conta  de e-mail usada para acessar o Google Sala de Aula da Secretaria 

Municipal de Educação  possui o domínio @educa.campinas.sp.gov.br. Caso você 

ainda não tenha recebido a conta para acesso, procure a direção da escola ou 

entre em contato com  os canais de Suporte ao Teletrabalho. 

 

1. Sobre o acesso 
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 Abra o navegador de internet. Use preferencialmente o navegador Google Chrome. 

 Na barra de pesquisa, escreva Gmail, depois clique em Fazer login 

 

2. Acessando a partir do computador ou notebook 
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Caso já esteja logado na sua conta GMAIL 

pessoal, é preciso em uma nova conta. 

Para isso, utilize a opção Adicionar outra 

conta. 
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2. Acessando a partir do computador ou notebook 
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Auxílio ao professor 

2. Acessando a partir do computador ou notebook 
 

Insira o endereço fornecido pela Secretaria 

Municipal de Educação e clique em 

Próxima para inserir a senha. 

 

O e-mail utiliza o domínio 

@educa.campinas.sp.gov.br. 



2.1 Esqueci a senha 
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Caso você tenha esquecido a senha do e-mail, pode solicitar uma nova senha nos 

canais do Suporte ao Teletrabalho. 

A recuperação da senha também pode ser feita inserindo um e-mail de recuperação. 

Caso você ainda não tenha cadastrado siga os passos a seguir. 



2.2 Cadastrando e-mail de recuperação de senha 
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Em sua conta @educa, clique 

no botão configurações 

(engrenagem do lado direito 

da tela) 
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2.2 Cadastrando e-mail de recuperação de senha 
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Na próxima tela, clique em Contas e Importação e depois em Configurações da Conta 

do Goolge   
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2.2 Cadastrando e-mail de recuperação de senha 
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Na próxima tela, selecione a opção 

Problemas de segurança encontrados 

Depois, clique em Login e recuperação 
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2.2 Cadastrando e-mail de recuperação de senha 
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Adicione um número de telefone e um e-

mail secundário para que,  quando 

precisar recuperar a senha, você utilize 

uma destas opções. 

 

Mantenha seu cadastro sempre 

atualizado. 
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3. Acessando o Google Sala de Aula 
 

O acesso Google Sala de Aula deve ser 

feito através do menu de aplicativos da 

conta @educa. 
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Clicando no botão + que aparece ao lado 

do seu endereço de e-mail, você verá a 

opção de Participar da turma. 

 

Ao clicar em Participar da Turma, precisará 

ter o código da turma para inserir e entrar 

na turma. Esse código é fornecido pela 

escola ou pela equipe de Suporte ao 

Teletrabalho. 
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4. Participando de uma Turma 
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4. Participando de uma turma 

Após acessar as turmas necessárias, basta clicar sobre ela para ter acesso as 

atividades, materiais e outras postagens dos professores. 
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Se você digitar o código errado, verá 

um aviso de erro. 

 

Neste caso, confirme se digitou 

corretamente o código, se estiver 

correto e ainda assim o erro persistir, 

peça ao professor efetuar a inclusão 

do aluno através de convite. 
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4.1 Problemas com o código 
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Para acessar o Google sala de aula 

através de um dispositivo móvel, e 

necessário baixar e instalar o aplicativo 

Google Classroom disponível na loja 

de aplicativos (Store). 
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5. Acessando através de um dispositivo móvel (tablet ou 

celular) 
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Antes de baixar o Classroom, 

confirme se o dispositivo que você 

utilizará possui o PIN configurado.  

 

O PIN é o desenho que fazemos 

para desbloquear o aparelho. Sem 

este bloqueio de segurança não é 

possível utilizar o Classroom. 
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5. 1 ATENÇÃO   - configuração do PIN 
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Para configurar o PIN no dispositivo, siga 

os seguintes passos: 

1- Acesse o menu Configurações do aparelho; 

2 – Selecione a opção Tela de Bloqueio e 

Segurança; 

3 – Na próxima tela, selecione a opção 

Configurações tela de bloqueio; 

4 – Na tela seguinte, efetue a configuração do 

PIN 

 

Pronto! 

 Agora você pode prosseguir com a 

configuração do Classroom! 
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5. 2 Como configurar o PIN 

Google Sala de Aula – Orientação para 
acesso 

ao professor 



5. Acessando através de um dispositivo móvel (tablet ou celular) 

 

Abrir o aplicativo e clique em 

Primeiros Passos 

20 Google Sala de Aula – Orientação para 
acesso 

Na próxima tela, selecionar a opção 

Adicionar conta e clicar em Ok 



Inserir seu e-mail @educa e clicar 

em Próxima. 
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5. Acessando através de um dispositivo móvel (tablet ou celular) 

 

Se tudo der certo, você será 

direcionado para a página de 

criação de senha pessoal. 

Crie sua senha 

e clique em 

Próxima. 
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5. Acessando através de um dispositivo móvel (tablet ou celular) 

 

Caso apareça a mensagem Você não tem acesso 

ao Google Sala de Aula como na imagem a seguir,  

antes de entrar em contato com o Suporte faça o 

teste de abrir a conta @educa através de um 

computador ou notebook. O Google tem um 

apolítica de segurança que, em alguns casos, não 

permite que o primeiro acesso seja realizado 

através de um dispositivo móvel. 

 

Caso você não possua computador em casa,  a 

equipe do Suporte pode realizar o primeiro acesso 

para você. 
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5. Acessando através de um dispositivo móvel (tablet ou celular) 

 

Após a realização do primeiro acesso à conta 

@educa, ao abrir o aplicativo selecione a opção 

da conta desejada. 
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5. Acessando através de um dispositivo móvel (tablet ou celular) 

 

É necessário concordar com o Termos de 

Serviços do Google para continuar o acesso. 

 

Clicar em Concordo. 
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5. 1 Participando de uma Turma 

No canto superior direito da tela, clique no 

botão com o sinal de + 
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5.1 Participando de uma Turma 

Insira o código da turma fornecido pela 

escola. 

 

Caso ocorra algum erro, verifique se o 

código está correto. Caso esteja, peça para 

o professor efetuar o Convite do aluno. 

Desta forma, o aluno receberá um convite 

em seu e-mail e só precisará clicar no botão 

que vier no e-mail. 
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5.1. Participando de uma Turma 

Após acessar o Sala de Aula e ingressar em 

uma turma, as turmas aparecerão na tela 

inicial. Basta clicar na Turma desejada para 

acessar as atividades, materiais e outras 

postagens dos professores.  
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Até mais! 
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