
 

ESCOLA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO 
Rua Guaraná, Quadra E 11, Nº 01 - Ouro Preto - Olinda - PE 
Telefax.: 3429 4772 - escola_ensc@uol.com.br - www.enscweb.com.br 

Educando de perto para você ir mais longe! 
 
Orientações para acessar no Google Sala de Aula/Classroom: 

1. Entrar no site – www.enscweb.com.br ou https://classroom.google.com/ 

Atenção! 
Par ter o acesso você vai precisar de um e-mail com o domínio da 

escola (númerodamatrículadoaluno@enscweb.com.br) e uma senha (Será a Data de 
Nascimento do Aluno DIA/MÊS/ANO – 00/00/0000). 

OBSERVE UM EXEMPLO NAS ETAPAS 2 E 3. 
 
2. Digite seu e-mail: 
númerodamatrículadoaluno@enscweb.com.br 

 

3. Digite sua senha: 
Será a Data de Nascimento do Aluno 
DIA/MÊS/ANO – 00/00/0000 

 

4. Aceite os termos de serviço do Google para 
Educação: 

 

5. Crie uma nova senha: 

 

http://www.enscweb.com.br/
http://www.enscweb.com.br/
https://classroom.google.com/


6. No primeiro acesso do Google sala de aula/Classroom, você vai precisar executar algumas 
confirmações: 

a. Confirme se você está no e-mail correto  

e depois clique no botão  . 
 

 
 

b. Escolha a função Aluno: 
 

 

 
c. Pronto! Agora é só navegar nas suas turmas... 

7. Seguem algumas orientações e exemplos de turmas geradas para nossos alunos da Educação 
Infantil ao Ensino Médio: 

a. Exemplo de uma turma da educação Infantil:

 

- Nas disciplinas de INGLÊS, MUSICALIZAÇÃO E D. T. EDUCACIONAL os professores irão postar 
atividades pedagógicas no mural da sala. 

- Na Disc. POLIVALENTE, acontecerão às aulas síncronas no LINK DO MEET e a professora titular da 
sala irá postar atividades pedagógicas no mural. 

  

Para acessar a aula é só 
clicar no LINK DO MEET. 

 



b. Exemplo de uma turma do Ensino Fundamental 1 (1º ao 5º ano):

 

- Nas disciplinas de INGLÊS, ED. FÍSICA, D. T. EDUCACIONAL E ARTE os professores irão postar 
atividades pedagógicas no mural da sala. 

- Na Disc. POLIVALENTE, acontecerão às aulas síncronas no LINK DO MEET e a professora titular da 
sala irá postar atividades pedagógicas no mural. 

  

c. Exemplo de uma turma do Ensino Fundamental 2 (6º ao 9º ano): 

 

Atenção! 
O aluno precisa aceitar o convite  

na Disciplina de Aulas Remotas. 

 
 
- Nas disciplinas que pertencem a GRADE CURRICULAR DAS TURMAS DO 6º AO 9º ANO os 
professores irão postar atividades pedagógicas no mural da sala. 

- Na disciplina AULAS REMOTAS, acontecerão às aulas síncronas no LINK DO MEET de todos os 
professores da turma. 

  

Para acessar a aula é só 
clicar no LINK DO MEET. 

 

Para acessar a aula é só 
clicar no LINK DO MEET. 

 



c. Exemplo de uma turma do Ensino Médio: 

 

Atenção! 
O aluno precisa aceitar o convite  

na Disciplina de Aulas Remotas. 

 
 
- Nas disciplinas que pertencem a GRADE CURRICULAR DAS TURMAS DO ENSINO MÉDIO os 
professores irão postar atividades pedagógicas no mural da sala. 

- Na disciplina AULAS REMOTAS, acontecerão às aulas remotas no LINK DO MEET de todos os 
professores da turma. 

  

 
Para acessar o Google sala de aula/Classroom através do Gmail: 

1.  Clique no mosaico (ícone)  que fica 
localizado no canto superior direita do 
navegador: 
 

 

2. Vai aparecer um menu com todos os 
aplicativos disponíveis no domínio da escola: 

 

3. Clique no ícone do Google sala de aula/Classroom . 
 

Para acessar a aula é só 
clicar no LINK DO MEET. 
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