
 
	

Como acessar atividades no Google Classroom 

 
	 Ao entrar na sua turma virtual, você pode acessar as atividades postadas 
por meio do Mural ou se direcionar à aba Atividades. Clique no local indicado 
pelo círculo vermelho ou pela seta vermelha. 

	  

	

	

	 Exemplo:  Na aba Atividades, podemos visualizar 4 atividades postadas 
pelo instrutor, conforme as setas vermelhas. Escolha uma atividade e clique. 
Vamos começar então, pela primeira atividade postada pelo instrutor. A primeira 
atividade postada pelo instrutor inicia-se de baixo para cima. 

	



 
	

	 Ao clicar no ícone Bat Facts , podemos visualizar no canto esquerdo que 
a atividade foi postada no dia 23/03, e no canto direito, que a data de entrega é  
dia 7 de abril. Percebemos também que a atividade está atribuída ao aluno. 
Inicialmente, podemos ver orientações da atividade. Clicando em Ver 
atividades, teremos acesso a todo o conteúdo postado. 

	

	

Nas duas imagens abaixo, vemos todos os conteúdos das atividades: um 
vídeo, um áudio e um quiz de perguntas, para se respondido pelo aluno, dentro 
da própria plataforma.  

	

	

	 Depois de assistir ao vídeo e ouvir o áudio, clicar no quiz para realizar a 
atividade. Esteja sempre atento às instruções. Qualquer dúvida, pode-se  enviar 
uma mensagem para o instrutor no campo Comentários da turma. 



 
	

	

	 Ao abrir o formulário, que será aberto em uma nova janela,  responda a 
atividade e depois clique em Enviar. 

	

	

	 Na próxima tela será possível ver a sua pontuação ou abrir a tarefa 
novamente. 



 
	

	

	

	 Voltando para janela anterior, deve-se concluir a atividade. Se for 
necessário adicionar algum documento/atividade a ser entregue ao seu(sua) 
instrutor(a), clique em Adicionar ou criar atividade.  Teremos as opções:  
Google drive, link e arquivo. Escolha o que for mais fácil para você.  Assim, ao 
adicionar o arquivo, envie ao instrutor.  

	

Exemplo: Na atividade acima, não se faz necessário envio de arquivo, 
portanto, clique em Marcar como concluído. 

	



 
	

	

	 Ao Marcar como concluído, o ícone mudará de cor, ficará mais claro. 
Pronto! Atividade concluída com sucesso. 

	

	


