Parents Guide to Google Classroom – Portuguese version

Guia para os Pais e
Responsáveis sobre Como Usar
Google Classroom

O Que é o Google Classroom ?
Classroom é um serviço da web gratuito para escolas,
organizações sem fins lucrativos e qualquer pessoa que tenha
uma conta no Google. Classroom facilita a conexão entre os
alunos e professores – dentro e fora das escolas.
Classroom é um produto do G Suite for Education, que
também inclui Google Drive, Docs, Sheets, Slides e muito mais.
Classroom trabalha com o G Suite for Education, de maneira
que os professores e alunos possam se comunicar com
facilidade, criar aulas, distribuir tarefas e se organizar. Conheça
mais sobre o Classroom.
https://support.google.com/edu/classroom

Quais são as vantagens para alunos e professores
que usam o Google Classroom?
➢
➢
➢
➢
➢

De fácil configuração
Economia de tempo e papel
Melhor organização
Melhor comunicação e feedback
Funciona com os aplicativos do Google
usados no dia dia
➢ Disponível em qualquer aparelho ou
plataforma
➢ Gratuito e seguro - Classroom não tem
anúncios, nunca usa seu conteúdo ou
dados do aluno para propósitos
publicitários.

Segurança e Proteção
Há publicidade no Classroom?
Não. Como todos os serviços do G Suite for Education, não há publicidade no
Classroom. O seu conteúdo ou dados nunca é usado para propósitos publicitários.
Conheça mais sobre a privacidade e segurança.
O Google detém os dados dos alunos, professores ou escola no Classroom?
Não. O Google não assume a propriedade de nenhum dos dados de usuários dos
serviços básicos do G Suite, incluindo o G Suite for Education. Caso um departamento
de educação, escola ou universidade decida não mais usar o Google, nós facilitamos
para que levem seus dados com eles.
O Google usa quaisquer dados dos professores, alunos ou escolas fora do Classroom?
Seu conteúdo ou dados nunca são usados para propósitos publicitários.

Por que o Google Classroom?

Google Classroom 101

Como os alunos obtêm o Classroom?
➢ Seletor de Aplicativo

➢ classroom.google.com
➢ Portal do Aluno do Distrito

O Que os Alunos Podem Fazer no Google
Classroom?
Os alunos podem:
➢ Monitorar as tarefas e materiais de aula
➢ Compartilhar recursos e interagir no canal de
aula
➢ Enviar as tarefas
➢ Receber feedback e notas
➢ Acessar a qualquer hora, em qualquer lugar na
web ou por meio de Android ou aplicativo móvel
iOS Classroom

O Que os Responsáveis Podem Fazer no Google Classroom?
Como responsáveis, vocês podem receber resumos por e-mail mostrando o progresso
do aluno no Classroom.
Podem escolher a frequência dos e-mails, receber diariamente ou semanalmente.
Podem cancelar ou sair do Classroom a qualquer momento.
Os resumos por e-mail para os responsáveis incluem:
Atividades faltando—Atividades não entregues até o momento de envio do e-mail
Atividades futuras—Atividades para serem entregues hoje e amanhã (para e-mails
diários) ou na semana seguinte (para e-mails semanais)
Atividades de sala de aula—Anúncios, atividades e perguntas postadas recentemente
pelos professores

Obs.: Os responsáveis não podem acessar o Classroom ou as tarefas de seus filhos por
causa das leis de privacidade. Eles só podem receber os resumos por e-mail. Como
Configurar o E-mail dos Responsáveis para Receber os Resumos

Para mais informações, acesse o
a Central de Professores do Google
for Education

https://teachercenter.withgoogle.com/first-day-trainings/welcome-to-classroom
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