
 

Procedimento de inclusão de aluno no  
Google Sala de aula 

 
Como informado e de acordo com a Deliberação CEE 177/2020 de 18 de março de               
2020, existe a previsão de atividades pedagógicas online neste tempo de           
recolhimento em virtude da pandemia declarada do coronavírus. 
 
Diante de tal realidade, o Instituto Canção Nova propõe o uso da ferramenta Google              
Sala de aula para aplicação das atividades. 
 
Este manual visa instruir pais e alunos como proceder para que tenham acesso nas              
turmas onde receberão os materiais e atividades pertinentes a cada matéria           
lecionada no Ensino Fundamental II e Ensino Médio. Siga as instruções abaixo: 
 
 
1º passo 
 
Acesse o endereço https://classroom.google.com/h e entre com sua conta Google e           
senha e clique no botão “PRÓXIMA”, como mostra a imagem abaixo: 
 

 
 
 
 
 

Dúvidas? Entre em contato conosco pelo e-mail duvidasicn@cancaonova.com 
ou pelo zap (12) 99717 8410. 
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2º passo 
 
Após ter feito o login, caso seja sua primeira vez a entrar no Google Sala de Aula,                 
ele poderá apresentar a tela abaixo, onde você deve clicar no botão            
“CONTINUAR”. Caso não seja sua primeira vez, vá direto ao passo 4: 
 

 
 
3º passo 
 
Logo em seguida, será mostrada uma nova tela onde você deve escolher a opção              
“SOU ALUNO”, como mostra abaixo: 
 

 
 

Dúvidas? Entre em contato conosco pelo e-mail duvidasicn@cancaonova.com 
ou pelo zap (12) 99717 8410. 
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4º passo 
 
Aqui você deverá fazer sua inscrição nas turmas de cada disciplina com os códigos              
que lhe foram enviados previamente. Mas para isso clique no sinal de mais que se               
encontra no lado direito superior da tela e clique na opção “PARTICIPAR DA             
TURMA”, como mostra a imagem abaixo: 
 

 
5º passo 
 
Para se inscrever, copie o código de uma determinada turma da qual você faz parte               
e cole no campo mostrado na tela seguinte e você já estará inscrito na turma e deve                 
aguardar as orientações do professor responsável por esta turma. Repita o passo            
anterior e este passo para inserir outras turmas. 
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