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CONHECENDO OU (RE)CONHECENDO O PAINEL DE AULAS
Se você já acessou o Google Sala de Aulas (GC) anteriormente, então você já conhece. NADA MUDOU até aqui. Apenas o fato de ter um
novo login, agora com domínio @colegiogibran, que garante mais segurança e privacidade para alunos, professores e todo o conteúdo de
aula, uma importante medida de segurança que o Colégio adotou.

Você recebeu no email enviado, a informação de login e senha. Para seu conhecimento, usamos o código do aluno + primeiro nome para
criar o novo login do aluno. Aproveitamos a atual senha do aluno do sistema do Colégio, para criar a nova senha (como tem que ter no
mínimo 8 dígitos, “duplicamos” a atual senha. Por exemplo, a senha era 12345, ficou 1234512345).

Ficou com alguma dúvida sobre o login e senha? Entre em contato com a SECRETARIA.

Ah, você ainda não conhece o Google Classroom? Então aqui vão algumas orientações e dicas importantes para você aproveitar ainda mais
essa plataforma.:

1. Faça login com o NOVO acesso

Digite o NOVO login e a NOVA senha enviada pelo Colégio, no login do Google Classroom. Não lembra, ou não sabe o endereço? É só digitar:
https://classroom.google.com/h

2. Confira as turmas em que está matriculado

No painel inicial já aparecerá a turma (ou turmas) em que o aluno está matriculado. Por exemplo, pode ter turma de Matemática 1, Redação,
Literatura, Robótica, etc.

Você deve clicar em PARTICIPAR para acessar os conteúdos das aulas.
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Participar Participar Participar Participar

3. Configure, se quiser, a foto do aluno e as notificações

Use uma foto em que o rosto do aluno esteja em evidência, assim os demais alunos e professores identificarão o aluno mais facilmente. 

Configure aqui as Notificações, assim, a cada nova 

publicação você será informado e não perderá 

nenhum conteúdo ou aula

MODELO de uma página inicial de uma TURMA do 

Google Classroom. Observe que tem 3 abas: Mural de 

recados e avisos, Atividades (as aulas estarão aqui) e 

Pessoas (professor e demais alunos da turma)

ATENÇÃO: PROIBIDO 

ALTERAR A SENHA DO 

ALUNO

Quadro de avisos de data 

de entrega de exercícios 

solicitados pelo professor, 

clique para acessar

https://classroom.google.com/h


FAZENDO UM BOM ACOMPANHAMENTO DAS PUBLICAÇÕES 

Ao configurar as Notificações, você será informado a cada nova publicação feita pelo professor. Ah, se ainda não baixou o APP do Google
Classroom, acesse sua loja virtual, pois, acompanhar conteúdos, aulas e publicações fica bem mais simples pelo APP. Se preferir, acesse
direto no navegador do seu computador.

Semanalmente serão publicados os conteúdos de aula da semana, conforme GRADE de HORÁRIO, também disponível na agenda física* do
aluno. Acompanhe os recados e publicações nos tópicos (reorganizados) em ATIVIDADES.
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A Grade de horário das aulas, Lives agendadas e 

Cronograma de livros estarão no 1º. Tópico. Clique 

em VER MATERIAL para visualizar os detalhes

Os OBJETIVOS ESPECÍFICOS do Bimestre estarão 

aqui. Assim fica mais simples entender quais são os 

pontos que o professor está trabalhando a cada período

As AULAS também serão publicadas aqui, bem como as 

ATIVIDADES e EXERCÍCIOS que o aluno deverá realizar. Para 

entregar é necessário clicar em MARCAR COMO CONCLUÍDA

Modelo ilustrativo

Tópico extra APENAS 
para Educação Infantil

Acessando MATERIAL DE APOIO é possível 

visualizar conteúdos e materiais complementares para 

acompanhamento da aula, exercícios e até atividades, 

clique em Ver material para visualizar os detalhes

* Atenção: as aulas de Robótica do Fundamental I tem nova grade de 
horário. Consulte a Circular enviada ou direto no Tópico Circular da matéria.

Modelo ilustrativo

Aqui estarão os comunicados e CIRCULARES oficiais, 

TUTORIAIS e ORIENTAÇÃO aos pais e responsáveis



SOBRE O PLANEJAMENTO E OBJETIVO DAS AULAS 
Neste tópico são apresentados o planejamento e objetivo do bimestre. Ao longo do ano, cada plano complementará o conhecimento
desenvolvido no bimestre anterior. É importante acompanhar, conhecer e quando houver dúvida, entrar em contato com a coordenadora
pedagógica.

Veja alguns exemplos de objetivo, de diferentes disciplinas:
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PARA CONSULTAR O PLANEJAMENTO E OBJETIVO DAS AULAS

1. Vá em Atividade > Planejamento 1º. Bimestre (da matéria que deseja consultar)

No painel já aparecerá a informação do objetivo da matéria, ou bastará clicar em Ver material, que o documento será aberto. Sugerimos que
pais e responsáveis conheçam a informação, assim poderão apoiar o aluno, bem como, entender quais assuntos e pontos serão abordados
ao longo do bimestre pelo professor.

O professor poderá também, compartilhar o plano de aula. Nele consta a programação da semana, páginas da apostila que serão
exploradas, assuntos, atividades, exercícios e a data do plantão de dúvidas. Dê uma olhada neste modelo:

Modelo ilustrativo

2. Confira os documentos e materiais publicados

Neste mesmo tópico serão publicadas todas as AULAS e EXERCÍCIOS
(ou atividades para o aluno entregar). Observe que os exercícios
terão data final para realização e entrega. A entrega da atividade
dentro do prazo, será atribuída como presença em aula.

Fique atento e acompanhe as publicações!

Para abrir o conteúdo, basta clicar em Exercício > Ver atividade.
Demais orientações serão publicadas na descrição da própria
atividade.

Modelo ilustrativo



PARA ASSISTIR A AULA ONLINE VIA MEET
1. Confira previamente a data e horário em que acontecerá a aula ao vivo;

2. Configure com antecedência a câmera e microfone do seu equipamento;

3. Clique no convite ou link do Meet no dia e horário da aula e clique em

4. Edite as configurações disponíveis para Ativar legendas, Alterar layout e ativar Tela cheia;

5. Habilite, na barra inferior, o microfone e a câmera. Mantenha o microfone “desligado” e só habilite quando necessário. Acompanhe as
orientações de cada professor;

6. Se clicar por engano no botão vermelho (telefoninho), ele encerra a participação, então, basta clicar em Voltar a participar

SOBRE AS AULAS GRAVADAS E LIVES (ONLINE)  
Cada professor apresentará na Grade de Horário a programação da semana, bem como, a data prevista para a aula “ao vivo”. Se por
qualquer motivo a aluno não conseguir acompanhar a aula ao vivo, poderá acessar a aula gravada posteriormente.
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IMPORTANTE: antes do início da aula teste o microfone e a câmera do seu equipamento para evitar atrasos ou perder conteúdo. O professor poderá, ou não, liberar o chat para
bate papo. Se não liberar, e você quiser falar com o professor, ou fazer uma pergunta, envie seus comentários no botão indicado.

No Mural de avisos ou no próprio tópico da aula, você terá acesso ao link para
participar de uma “reunião” (aula ao vivo) via Meet (ferramenta de videochamada
disponibilizada pelo Google Classroom). Caso não encontre o convite, você pode
acessar, no dia e horário da aula, clicando no link disponível no banner da matéria,
como no exemplo abaixo:

Modelo ilustrativo

VISUALIZE OS PRINCIPAIS BOTÕES DO MEET

 Microfone

 Encerrar vídeo chamada

 Câmera

 Chat

 Inserir comentário 

 Configurações

FIQUE LIGADO:

 No dia e horário da aula ao vivo o professor compartilhará um link para acesso a 

aula online. 

 Assim que der o horário da aula o acesso será liberado.

 Deixe o microfone desligado, evitando assim, ruídos desnecessários.

 Observe que o professor fará orientações sobre o uso do microfone ou chat. 

 Se você perdeu a aula ao vivo poderá acessar o conteúdo gravado, clicando em 

PLANEJAMENTO > AULA. Identifique a aula desejada e assista quantas vezes 

quiser. 

 Ficou com alguma dúvida sobre a aula? Envie um comentário direto para o professor. 

Os professores estarão online durante o horário de cada aula.



ACOMPANHE E ACESSE AS PUBLICAÇÕES DE AULAS
Como já informado, as aulas serão publicadas semanalmente. Para acompanhar basta acessar o conteúdo, clicando no dia/assunto
desejado.
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Aqui estarão as Aulas de cada dia, bem como os Exercícios e indicação 

de página da Apostila para estudo e acompanhamento do conteúdo

As aulas gravadas serão adicionadas “dentro” 

do título da aula

CIRCULARES, COMUNICADOS OFICIAIS E ORIENTAÇÕES AOS PAIS
Visando facilitar o acompanhamento, todos os comunicados oficiais serão publicados no tópico Tutoriais, Circulares e Orientação a Pais. É
importante observar novos assuntos postados e quando tiver alguma dúvida, entrar em contato com a coordenadora pedagógica.
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Os exercícios e atividades serão identificados no 

tópico Planejamento > Aulas

ATIVIDADES E CONTROLE DE PRESENÇA
Vale destacar que cada matéria seguirá uma dinâmica e didática, por isso, é
importante observar as orientações de cada professor.

Quando da publicação de atividades, elas terão data limite para entrega. Que pode
inclusive, ser no mesmo dia da aula, por isso, é importante observar as informações
no próprio exercício.

Para “entregar” a atividade, é necessário clicar em Marcar como concluída. É assim
que será registrada a presença do aluno na aula.

Caso o professor utilize de outra forma para registrar a presença, ele informará na
própria aula.

Ficou com alguma dúvida? Envie um comentário para o professor.
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Modelo ilustrativo

Recomendamos que pais e responsáveis assistam aos vídeos de orientação que 

foram preparados especialmente para o período de quarentena. 

Novos materiais serão compartilhados no futuro.

Para acessar o conteúdo, basta clicar no item 

desejado e em Ver material
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01 - As aulas são gravadas ou ao vivo?

As aulas serão disponibilizadas nos dois formatos: gravadas e online. Consulte na Grade de Horário quando 
as Lives acontecerão. Se perder o conteúdo ao vivo, basta acessar a aula (identificada pelo dia) que a 
gravação estará disponível com o conteúdo da aula.

02 – Posso acessar as aulas e conteúdos pelo APP Google Classroom? 

Pode sim, inclusive é uma importante ferramenta para acompanhar as aulas, inclusive quando há mais de 
um aluno na mesma residência.

03 - Como faço para acessar as aulas?

A plataforma está disponível para ser utilizada pelo celular ou pelo computador. Ainda assim, para que a 
experiência do aluno seja ainda melhor, recomendamos que assista as aulas pelo computador ou notebook
usando fones de ouvidos e com o material (caderno, apostila, lápis, etc.). Acesse o Google Classroom, digite 
a senha e login do aluno com o domínio @colegiogibran.com.br

04 - Posso tirar dúvidas com os professores durante a aula?

Durante o horário de aula os professores ficarão online para esclarecer dúvidas e auxiliar os alunos no que 
for necessário. Além disso, em cada disciplina tem a opção de enviar mensagem direto para o professor, 
que dará a tratativa e retorno o mais rapidamente possível.

05 – Posso trocar a senha do usuário do aluno?

Não, por ser uma conta do domínio do Colégio, essa informação deve ser mantida conforme enviada no 
email informativo. Vale destacar que com essa importante medida de segurança CADA aluno passa a ter 
um login e uma senha únicos. Cabe ao pai ou responsável fazer a gestão e acompanhamento de cada aluno 
aos conteúdos e aulas.

06 – Como serão aplicadas as provas?

A direção pedagógica está avaliando a melhor alternativa para conduzir esse assunto e assim que houver 
qualquer novidade, informaremos através dos canais oficiais do colégio e publicaremos no tópico 
Circulares.

07 – Minha dúvida não apareceu aqui, nem no material explicativo, o que devo fazer?

Se a dúvida for em relação ao conteúdo de aula, contate o professor, clicando em enviar comentário. Se for 
uma questão pedagógica, pode contatar a coordenadora. E se for em relação ao login e senha do aluno, 
entre em contato com a secretaria.

FICOU COM ALGUMA DÚVIDA?
Aqui você encontra as repostas às dúvidas mais frequentes:



GIBRAN E FAMÍLIA, A PARCERIA QUE DÁ 
CERTO!

7


