
professores



ORIENTAÇÕES GERAIS

Ÿ Ins�tucional 

O acesso é opcional, ambos os acessos poderão ser u�lizados durante o processo remoto 
de ensino. 

Ÿ Pessoal

O acesso a plataforma Google Sala de Aula poderá ser realizado de duas maneiras:

Através da Plataforma criada pela ins�tuição (Google for Educa�on) e gerenciada pelas 
coordenadorias. Neste caso, as turmas serão criadas pelos coordenadores e os professores 
adicionados posteriormente. A vantagem é não u�lizar espaço do Drive pessoal, pois na 
versão ins�tucional o armazenamento é ilimitado. 

Para acesso a Plataforma Google Sala de Aula, através da conta pessoal, o professor deve 
cadastrar seu Coordenador Técnico como professor auxiliar, dentro de todas as salas 
criadas, para que seja realizado o monitoramento das a�vidades.



UTILIZANDO UMA CONTA PESSOAL

UTILIZANDO A CONTA INSTITUCIONAL DA FUNDAÇÃO DAS ARTES
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7. Acessando o Google Suite For Educa�on

6.  Cadastrando o Coordenador Técnico como professor auxiliar da turma



02



03



04



05



06



07



08



09



10



11



12

Nome do usuário

Acesse a plataforma Google Sala de Aula e clique na aba Pessoas.

Em seguida na opção Professores, clique em (+) para adicionar um professor.

Digite o e-mail ou nome do seu coordenador, conforme imagem abaixo:

6. Cadastrando o Coordenador Técnico como professor auxiliar na turma.
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Clique em Convidar para cadastrar seu Coordenador na Turma.

Nome do usuário



14

7. Acesse a plataforma Google For Educa�on, através do endereço: 
h�ps://edu.google.com

Clique em Fazer Login e escolha a opção Google Sala de Aula

Em seguida preencher login e senha ins�tucional, fornecido pelo Coordenador Técnico, conforme 
imagem abaixo, para acessar o Google Sala de Aula.

UTILIZANDO A CONTA INSTITUCIONAL DA FUNDAÇÃO DAS ARTES
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