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Acesso à conta GOOGLE IMACULADO
Acessar o WWW.GMAIL.COM

02/05/2020

Fornecer LOGIN e SENHA entregue pelo colégio aos alunos!

Obs.: No primeiro acesso, a página irá pedir uma nova senha, 
por favor, anote para não esquecer. 

Após isso, a página
será redirecionada
para a caixa de entrada
do e-mail de cada
aluno. Por favor, abra o
e-mail que tem
“convite” no título e
aceite para participar
da reunião de
acolhimento na
segunda – feira.
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Acesso àS SALAS DE AULA GOOGLE
Clique no ícone          e procure a ferramenta GOOGLE SALA DE 

AULA (             ), aperte para entrar. 
Aperte o botão +
e em “PARTICIPAR
DE TURMA”. Em
Seguida, forneça
o código
disponibilizado
pelo colégio de
cada sala de aula
e aperte em
participar.

Obs.: Forneça um
código por vez.
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Acesso àS SALAS DE AULA GOOGLE
Após fornecer
todos os códigos
disponibilizados,
as salas estarão
disponíveis.

Ao clicar nas salas, você poderá ver um
MENU DE OPÇÕES, onde nele constará as
abas “MURAL, ATIVIDADE e PESSOAS”.
Vamos conhecer cada uma delas?
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Acesso àS SALAS DE AULA GOOGLE
Na aba MURAL, vocês poderão encontrar
toda postagem realizada pelo professor.

Na aba ATIVIDADES, estará todo material
(vídeos, PDF’s, PODCASTS, LINKS) carregados
pelo professor para o aluno.

Na aba
PESSOAS, o
aluno poderá
ver quem
pertence a
sua sala de
aula.
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Acesso àS SALAS DE AULA remotas

A coordenação irá disponibilizar na SEGUNDA-FEIRA o horário de aula dos alunos. Após receber
esse horário é importante o total acompanhamento desse, pois, só assim o estudante poderá
acompanhar as aulas remotas e assim receber a frequência do dia. Lembramos que, toda aula
remota será gravada e disponibilizada em até 24h nas SALAS DE AULA GOOGLE. O aluno que
por motivo de imprevisto ou doença não puder acompanhar a aula ao vivo. O responsável
deverá enviar uma justificativa através de um e-mail para o endereço
simone.mastrangelli@imaculado.com.br.

Vamos lá!

mailto:simone.mastrangelli@imaculado.com.br
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Com o horário em mãos, o aluno
abrirá as salas de aula Google e irá
para a sala que consta no horário,
obedecendo a ordem de acordo
com o horário de aula recebido.

Toda sala de aula Google conta
com um código de acesso ao
GOOGLE MEETS. O estudante
deverá, de acordo com o
horário que recebeu, clicar no
link e será direcionado para a
aula remota.



02/05/2020

Antes de clicar em “PARTICIPAR AGORA”,
por favor, confira se o seu microfone e sua
câmera estão desligados, isso facilita para
que a chamada não fique sobrecarregada.
Após desligar, clique em “PARTICIPAR
AGORA”.

Qualquer interação na
página deverá ser feita
pelo chat, a ativação do
microfone só poderá ser
feita quando autorizada
pelo professor. Em caso
de dúvida, sinalizar no
chat.
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ACABOU A AULA, E AGORA? 

O aluno deverá sair do google meet e 
voltar ao menu onde constam todas as 
suas salas google e clicar na sala de 

aula da disciplina que consta no 
horário.
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Poderei ter acesso às psicólogas?
SIM!

Nossas psicólogas, PENHA PESSOA (9º e 1º ano) e FÁTIMA
FIGUEIREDO (2º e 3º ano), estarão fazendo atendimento aos
alunos de acordo com os seus horários de trabalhos. O
agendamento se dará da seguinte forma:
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O estudante irá abrir a sua caixa de entrada e
clicar no ícone + do CHAT. De acordo com o sua
série ele irá adicionar aos contatos:
9º e 1º: penha.pessoa@imaculado.com.br
2º e 3º: fatima.psicóloga@imaculado.com.br
Após as psicólogas aceitarem o convite, elas
entrarão em contato via CHAT para realizar o
agendamento de atendimento.

mailto:penha.pessoa@imaculado.com.br
mailto:fatima.psicóloga@imaculado.com.br
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COMO PODEREI ME COMUNICAR COM A COORDENAÇÃO?

81 99863-0248
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Se não der tempo de tirar minhas dúvidas na 
aula remota, como posso tirar dúvidas com o 

professor?

Toda sala de aula Google contará com uma sessão intitulada
DÚVIDAS DOS CONTEÚDOS ABORDADOS”, o aluno poderá
postar sua dúvida e o professor irá responder por lá ou na
próxima aula remota.
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Os itinerários formativos funcionarão 
remotamente?

Os alunos do 1º ano contam em sua carga horária com os
itinerários formativos, e esses funcionarão de maneira remota,
mais informações sobre o funcionamento enviaremos
posteriormente.
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Reunião com os pais

Nossa reunião acontecerá pelo GOOGLE MEET. Segue abaixo o
código de acesso:
- https://meet.google.com/

06/05 – 10h30min - 9º ano: may-ksut-fzb
07/05 – 10h30min - 1º ano: hjg-odgv-rbj
07/05 – 14h - 2º ano: tgz-gytb-qzp
07/05 – 16h - 3º ano: ywi-nbvv-ype

https://meet.google.com/
https://meet.google.com/may-ksut-fzb?hs=122
https://meet.google.com/hjg-odgv-rbj?hs=122
https://meet.google.com/tgz-gytb-qzp?hs=122
https://meet.google.com/ywi-nbvv-ype?hs=122


COORDENAÇÃO DO ENSINO MÉDIO
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