
 

ORIENTAÇÕES PARA AS ATIVIDADES ON-LINE - IESF 

A PARTIR DE 23/03 PARA OS ALUNOS DO QUARTO AO NONO ANO E ENSINO MÉDIO 

Durante o período de aulas presenciais suspensas, os alunos farão atividades através 

de programas educacionais, como o Khan Academy, SuperPro e Google Classroom (Google 

Sala de Aula). 

Segue-se um tutorial de como acessar as salas de aula virtuais no Google Sala de aula: 

1. O aluno do IESF deve criar uma conta google (gmail). Com este e-mail o aluno 

acessará as salas virtuais. É bem rápido e simples criar o gmail. 

2. Na página do google (www.google.com), o aluno deve clicar nos nove (9) quadrinhos 

localizados no canto superior direito, conforme figura abaixo:  

 

3. Arraste a barra de rolamento até encontrar o ícone do Google Sala de Aula, conforme 

figura abaixo:  

 

 

 

 

 

 

 

4. Ao entrar no Google Sala de aula, clique no botão (+) localizado no canto superior 

direito e, na sequência, em “Participar da Turma”:  

 

 

 

 

http://www.google.com/


5. Abrirá uma aba para o aluno digitar o código da disciplina e entrar na sala de aula 

virtual: 

 

6. Os alunos do IESF deverão realizar as atividades virtuais diariamente. Os códigos 

serão entregues via site e mídias sociais a partir de quinta-feira (19/03). Será um código para 

cada componente curricular (disciplina). Todas orientações serão postadas no portal do 

responsável no site da escola: www.iesagradafamilia.com.br 

7. O Instituto de Ensino Sagrada Família possui uma parceria há quatro (4) anos com o 

SuperPro, banco de dados de exercícios. Listas de exercícios serão geradas no SuperPro e 

postadas no Google Sala de Aula para a realização dos alunos. Além disso, serão postadas 

aulas e vídeos durante o tempo de suspensão das aulas presenciais.  

8. Torna-se obrigatória a execução das atividades virtuais a partir de 23/03 para os 

alunos do quarto ao nono ano e Ensino Médio. 

9.  Os programas monitoram os acessos dos alunos e as respectivas execuções para o 

controle do professor. 

Estamos à disposição para maiores esclarecimentos. 

 

A Direção 

http://www.iesagradafamilia.com.br/

