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PRIMEIROS PASSOS

PARABÉNS!

Oficialmente agora você é um(a) Firbiano(a). Estamos empolgados em começar essa
aventura com você!

Primeiro gostaríamos de dar boas vindas a você e dizer que o passo mais difícil já foi dado:
começar. Para andarmos juntos para o seu futuro de sucesso, neste semestre, vamos precisar de
algumas ferramentas que vão te auxiliar na vida acadêmica.
Até as aulas presenciais retornarem 100% (estamos na torcida para ser o quanto antes),
precisaremos de alguns aplicativos que vão permitir assistir as aulas ao vivo e conseguir fazer o
download das atividades e materiais das disciplinas, ok?

Aqui nas FIRB, as aulas acontecem ao vivo, no horário de
aula (18h50 às 22h) com o Professor dando um SHOW de
muito conhecimento, tirando todas as dúvidas de maneira
interativa. Para as aulas vamos utilizar o aplicativo Google
Meet.

Para baixar o material e atividades avaliativas, vamos
precisar de um dos aplicativos mais utilizados no mundo
pelas Faculdades/Universidades: o Google ClassRoom.

Os dois aplicativos são gratuitos, não pesa quase nada no seu celular e você consegue acessar pelo
computador sem precisar baixar nenhum programa. Legal né?
Veja o Manual abaixo de como acessar as plataformas, assistir as aulas, enviar atividades, tudo
detalhadinho para você. Mas calma...os coordenadores vão fazer um treinamento com vocês antes
de iniciarmos as aulas, certo?
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CLASSROOM E MEET

CLASSROOM
O Class Room se tornou a interface oficial de compartilhamento de materiais, atividades e
conteúdos das Faculdades Integradas Rui Barbosa durante todas as atividades remotas
desenvolvidas durante a pandemia. Portanto, organizamos um manual para auxiliar você
na utilização da ferramenta. Confira o que você pode encontrar aqui:

1. Como entrar no ClassRoom (celular e computador).........................................................3
2. Como entrar em uma sala de aula (celular e computador).........................................6
3. Como acessar o material da sua disciplina (celular e computador)....................12
4. Como acessar sua aula ao vivo (celular e computador)..................................................16
5. Como devolver uma atividade (celular e computador)...................................................19

CLASSROOM
1. Como entrar no ClassRoom (Google Sala de Aula)
Para ter acesso ao Google Sala de Aula, você precisa ter um e-mail cadastrado no Gmail.
Criar um e-mail é super fácil, basta acessar o link www.gmail.com e clicar em criar conta.
Preencha todas as informações solicitadas e pronto, e-mail criado com sucesso.
Caso já tenha um e-mail do Gmail, é só partir para o próximo passo.
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CLASSROOM
Para ter acesso ao Google Sala de Aula, você precisa ter um e-mail cadastrado no Gmail.
Posteriormente você deverá entrar no site: classroom.google.com .

Após entrar no link indicado, você deverá clicar em Go to ClassRoom.

Irá abrir uma página solicitando seus dados do e-mail, como usuário e senha. Preencha
para ter acesso a plataforma.

4

CLASSROOM
Pronto. Você já criou sua conta e seu acesso ao Classroom (Google Sala de Aula). Agora
vamos ao segundo item do nosso manual: "Como entrar em uma sala de aula".
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CLASSROOM
2. Como entrar em uma sala de aula
Depois de ter criado sua conta, esta na hora de entrar nas salas de aula das disciplinas
do seu período. Irá abrir uma página inicial vazia, onde você poderá entrar nas salas de
aula da sua turma, através dos códigos das disciplinas, clicando no campo indicado.

Ao clicar no botão "+", irá abrir uma janela, clique em participar da turma.

6

CLASSROOM
2. Como entrar em uma sala de aula

No campo "Código da turma" digite o código correspondente a disciplina e clique em
"Participar". Repita o processo após ter concluído todas as suas disciplinas. Como teste,
vamos entrar na sala Manual do Aluno (código: dnpxfes).

Após clicar em participar, será aberto a página inicial da sua disciplina. Para voltar ao
campo para adicionar outras disciplinas, clique no campo indicado.
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CLASSROOM
2. Como entrar em uma sala de aula

Clique em "Turmas" para adicionar mais disciplinas.
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CLASSROOM
2. Como entrar em uma sala de aula

Também é possível realizar o processo pelo ClassRoom, no celular. Para isso, na página
principal, clique no símbolo de "+".

9

CLASSROOM
2. Como entrar em uma sala de aula

Clique em "Participar da turma".
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CLASSROOM
2. Como entrar em uma sala de aula

Digite o código da turma (código teste: dnpxfes) e posteriormente, clique em
"Participar". Pronto!
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CLASSROOM
3. Como acessar o material/atividade da sua disciplina
Depois de estar participando de todas as suas disciplinas, chegou a hora de começar a
ver as atividades e conteúdos postados pelo seu professor. Clique em uma disciplina.

Ao clicar na disciplina desejada, irá abrir a página principal, onde terá acesso a todo
conteúdo, atividade ou material postado pelo professor da disciplina.
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CLASSROOM
3. Como acessar o material/atividade da sua disciplina
Na página inicial, você tem acesso ao Mural, onde o professor compartilha avisos, link
das aulas remotas através do Google Meet, curiosidades da disciplina ou recados sobre
as notas. No campo em destaque, você também pode compartilhar algo com sua turma
e do lado esquerdo em "Próximas atividades" poderá ficar atento nas atividades
avaliativas postadas pelo seu professor.
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CLASSROOM
3. Como acessar o material/atividade da sua disciplina
Clicando na aba "Atividades" (em destaque), você será direcionado para uma janela
onde esta postado o material e as atividades da disciplina.

Clicando no campo "Ver seus trabalhos" poderá acompanhar quais as atividades já
entregou e qual a situação em cada uma delas.
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CLASSROOM
3. Como acessar o material/atividade da sua disciplina
Poderá acessar o material teórico da disciplina:

Ou acessar uma atividade:
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CLASSROOM
4. Como acessar sua aula ao vivo
O seu professor, colocará no Mural o link para acessar sua aula ao vivo no dia e horário
fixado. Normalmente o link estará disponível 10 minutos antes do início da aula.
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CLASSROOM
4. Como acessar sua aula ao vivo (computador e celular)
Após clicar no link, irá aparecer a tela inicial do Google Meet se estiver, sendo possível
assistir pelo computador ou celular. Clique em "Participar Agora" e aguarde a liberação
do seu professor.

Para utilizar o Google Meet pelo computador, não há necessidade de realizar download
de aplicativo, basta clicar no link. Já pelo celular, só entrar na loja de aplicativos e baixar
gratuitamente.
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CLASSROOM
4. Como acessar sua aula ao vivo (computador e celular)
Já através do celular, basta clicar no link da aula ao vivo e irá abrir a tela do Google Meet.

Aqui você liga
ou

desliga

o

áudio.
Clicando aqui, você entra na
sua sala de aula.

Aqui você liga ou desliga a sua
câmera.
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CLASSROOM
5. Como enviar uma atividade

Após acessar o Google Classroom através do seu computador, clique na disciplina que
deseja encaminhar sua atividade.

Clique em "Atividades".
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CLASSROOM
5. Como enviar uma atividade

Clique sobre a atividade que deseja encaminhar ao Professor e vá em "Ver atividade".

Após carregar a página, aparecerá várias opções como "Comentários da Turma" onde
todos os seus colegas poderão ver e interagir. "Comentários Particulares" onde somente
você e seu professor terá acesso e "Adicionar ou Criar" onde você poderá anexar seu
arquivo de resposta da atividade em questão.
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CLASSROOM
5. Como enviar uma atividade

Escolha o tipo de arquivo que deseja anexar e faça o uploud.

Após anexar o arquivo, clique em "Entregar".
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CLASSROOM
5. Como enviar uma atividade

Pronto, o status passará de "Atribuído" para "Devolvido".

Bom, estes são os primeiros passos para começar nosso semestre letivo. Temos certeza
que será um sucesso!

Caso tenha dúvida durante o procedimento, é só falar conosco no Whatsapp de
segunda a sexta-feira das 13h às 19h através do número (18) 98823-6343. Estaremos lá
por você!

Bons estudos!
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