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apresenTação

Você encontrará neste documento informações sobre o 

acesso a nossa nova plataforma Google Classroom 

(para alunos desde a Educação Infantil ao Ensino Médio).

Quando desenvolvemos estratégias de mediação 

pedagógica no formato de aulas online, o processo de 

comunicação é fundamental para qualificar a interação 

entre alunos e professores. Visamos manter o ritmo e 

rotina das orientações dadas pelos professores.
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A nossa proposta prevê aulas síncronas que possibilitam 

interações ao vivo com os professores (via Zoom ou Google 

Meet) e atividades e/ou aulas assíncronas, dentro do Google 

Classroom, com vídeos, textos, propostas de aprendizagem e 

outros materiais em que o aluno e sua família podem acessar 

em seu ritmo. 

De acordo com a faixa etária do aluno, os professores postarão 

atividades que podem ser realizadas de forma mais 

independente, a partir das instruções oferecidas pelos 

professores e de outros recursos e materiais disponibilizados 

no . As atividades relacionadas aos Google Classroom

conteúdos trabalhados, serão realizadas e devolvidas aos 

professores pela própria plataforma. 



google for educaTion

Passo a passo para acessar o Google Classroom: 

1. Acessar o seguinte site: www.classroom.google.com 

2. Digitar a conta do aluno: 

nome.ultimonome@aluno.casinhapequenina.com.br 

Confira na tabela em anexo o e-mail do aluno. 

3. Inserir a senha inicial:  (senha padrão para o 12345678

primeiro acesso).

4. Mensagem de boas-vindas: ler e clicar em .Aceitar

5. : após inserir a senha inicial, aparecerá uma Criar a sua senha

tela em que será solicitada a criação da sua senha nova (neste 

momento, recomenda-se anotá-la para não esquecê-la) .
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6. Clicar em Continuar.

7. Clicar em Sou aluno.

8. Clicar em  para entrar na sala virtual da turma.Participar

Caso não esteja conseguindo acessar:

 a) Certifique-se que você está conectado com a conta de

 e-mail que a escola forneceu. 

 b) Se o e-mail não existe, entre em contato com a escola e   

 confirme o nome que foi cadastrado. Envie o nome e série   

 do aluno para o e-mail: vaievem@casinhapequenina.com.br.
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