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Olá, Aluno! 
Vamos aprender a postar 

as tarefas atribuídas 
no Google Classroom?!
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“Acessei o Google Classroom… 
Estou na página inicial da disciplina.

E agora?”

Acesse suas atividades! 
Há duas formas para você 
acessar.  

Clique aqui

Clique aqui

1º

2º
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 “Ah! Lembrei! Aqui estão as atividades que eu 
preciso entregar!”

Clique na aula que 
você irá fazer a 
atividade...

Clique em “ver 
detalhes”.

3º

4º
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“O que eu devo fazer agora?”

Estude por meio do 
material que o seu 
professor postou. Leia 
os textos, assista aos 
vídeos, acesse os links…

Depois de estudar, é 
hora de resolver as 
atividades propostas.

Caso a atividade não seja um 
formulário, é por aqui que você 
enviará seu trabalho.

5º

6º

7º
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“Onde faço essa tarefa?”

O professor está solicitando um 
trabalho que pode ser apresentado 
em forma de texto, apresentação de 
slides, pesquisa de links, imagens, 
etc.

Você pode adicionar um 
trabalho que já está 
armazenado em seu 
dispositivo ou criar algo 
direto na Plataforma do 
Google Classroom.
Clique em “Adicionar ou 
criar.” Observe que surgem 
várias opções para você 
selecionar.
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“Quero adicionar um trabalho!”
Selecione uma 
das três opções. 

Pelo Google Drive, 
selecione o seu arquivo e 
clique em “Adicionar”.

Se você for apresentar o 
trabalho por meio de 
um link, copie-o e cole-o 
na área indicada. Em 
seguida, clique em 
“Adicionar link”.

Em “Arquivo”, selecione o 
material do seu dispositivo e 
clique em ”Fazer upload”.                         
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“Qual o próximo passo?”

Depois de  anexar o seu 
trabalho, clique em 
“Entregar”.

Clique novamente em 
“Entregar”.

Aguarde o retorno 
do seu professor.

1º

2º

3º
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“E como faço para criar um trabalho na plataforma?”

Clique em uma 
dessas quatro 
opções.

Um arquivo será 
criado com seu 
nome e o nome da 
atividade. Clique 
sobre o arquivo para 
editar seu trabalho.

1º

2º
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Após realizar o seu trabalho, clique em “Entregar”.3º

4º Confirme o envio, clicando 
novamente em “Entregar”.
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Parabéns! Você enviou tudo o que o professor 
pediu. Se precisar arrumar algo, você pode cancelar 
o envio e fazer as devidas correções, reenviando 
seu trabalho em seguida. Agora é aguardar o 
retorno do professor para saber o que precisa 
melhorar!
Até o próximo tutorial!


