
O Google Sala de Aula é uma ferramenta gratuita do Google 
Workspace for Education, um conjunto de produtos que inclui o 
Gmail, o Agenda, o Documentos, o Drive e o Apresentações, entre 
outros.

Com o Sala de Aula, os educadores podem distribuir e recolher 
atividades, atribuir notas, enviar feedback personalizado e ver 
o trabalho dos alunos em um só lugar. As escolas usam o Sala 
de Aula para tornar o ensino mais produtivo e significativo, 
simplificando as atividades, aumentando a colaboração 
e promovendo a comunicação.

Pais e responsáveis sempre informados
    

Os pais e responsáveis podem optar por receber um resumo por e-mail do trabalho da criança no 
Sala de Aula, com informações sobre as próximas atividades, trabalhos atrasados, atividades da 
turma e projetos. Caso você ainda não receba essas informações, entre em contato com a escola 
para saber mais sobre os resumos por e-mail para pais e responsáveis. 

Como os professores usam o Google Sala de Aula 
Atribuição de atividades
     

Os educadores podem criar atividades e 
adicionar todos os documentos necessários para 
o trabalho dos alunos. Os alunos recebem uma 
notificação por e-mail quando existe uma nova 
atividade e podem entregar atividades no Sala 
de Aula. O Sala de Aula envia uma notificação aos 
alunos quando o dever de casa é avaliado para 
que eles vejam as notas e o feedback.

Avisos
     

Os educadores podem enviar avisos para toda 
a turma. Os alunos recebem esses avisos por 
e-mail e também os veem ao fazer login no Sala 
de Aula usando um navegador da Web ou o app 
para dispositivos móveis disponível no iOS 
e no Android.

Compartilhamento de todo o material 
didático relevante
  

No Sala de Aula, os educadores podem 
compartilhar recursos didáticos, textos, vídeos, 
links e apostilas. Os alunos podem consultar esse 
material a qualquer momento e colaborar com os 
colegas durante o processo de aprendizagem.

Integração com outros apps e tipos 
de conteúdo
 

 Os alunos têm acesso a milhares de apps 
educacionais que estimulam a criatividade 
e criam inúmeras possibilidades para a 
aprendizagem.

Colaboração individual ou com 
toda a turma
     

Os alunos podem enviar mensagens diretas aos 
educadores com perguntas e/ou comentários 
sobre atividades e avisos. Eles também podem 
colaborar em atividades em grupo, editando 
simultaneamente os projetos compartilhados no 
Documentos, no Planilhas e no Apresentações.

Guia do Sala de Aula para os pais

https://support.google.com/edu/classroom/answer/6388136
https://edu.google.com/products/classroom/apps/?modal_active=none&story-card_activeEl=connect-with-school-systems
https://edu.google.com/products/classroom/apps/?modal_active=none&story-card_activeEl=connect-with-school-systems


Como os dados da criança são protegidos?
      
O Google tem o compromisso de desenvolver produtos que ajudam a proteger a privacidade de 
alunos e professores e oferecem a máxima segurança às escolas. Quando uma criança usa o Sala 
de Aula e o Google Workspace for Education, os dados do aluno não pertencem ao Google, o aluno 
não vê anúncios, e nossos serviços obedecem padrões de compliance como FERPA1 e COPPA2.

Para saber mais sobre o compromisso do Google com a privacidade e a segurança, consulte a 
Central de segurança e privacidade do Google for Education, o Aviso de privacidade do Google 
Workspace for Education e um manual com algumas das diferenças entre os serviços principais e os 
serviços adicionais do Google Workspace for Education. 

Leia nosso Guia de privacidade e segurança para os pais.

Para saber mais sobre o Google Sala de Aula, consulte os 
recursos de treinamento da Central de professores e a 

Central de Ajuda, assista a um tutorial ou acesse nosso site.

Perguntas para fazer à criança sobre o Google Sala de Aula
    
● Você usa o Sala de Aula? Como? 

● Fale sobre um projeto interessante em que você está trabalhando na escola 
com o Sala de Aula.

● Você fez algum trabalho em grupo recentemente? Quais ferramentas você 
usou para colaborar com o grupo?

● Inicie a conversa sobre segurança na Internet e cidadania
digital com nosso programa educativo
Seja Incrível na Internet.
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1 Lei dos Direitos Educacionais e da Privacidade da Família (FERPA, na sigla em inglês)
2 Lei de Proteção da Privacidade On-line das Crianças (COPPA, na sigla em inglês) de 1998

https://www.google.com/edu/trust/
https://www.google.com/work/apps/terms/education_privacy.html
https://www.google.com/work/apps/terms/education_privacy.html
https://support.google.com/a/answer/6356441
https://support.google.com/a/answer/6356441
http://services.google.com/fh/files/misc/guardians_guide_to_privacy_and_security_march_2020.pdf
https://teachercenter.withgoogle.com/first-day-trainings/welcome-to-classroom
https://support.google.com/edu/classroom/?hl=pt-BR#topic=6020277
https://www.youtube.com/watch?v=DeOVe2YV2Io&feature=emb_logo
https://edu.google.com/products/classroom/?modal_active=none
https://beinternetawesome.withgoogle.com/en_us

