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1º Tutorial – Criar/configurar uma disciplina do Classroom e inscrever alunos 

 

Aceder ao Classroom do GSuite e criar/configurar uma disciplina 

Para aceder à conta de email, que permite utilizar os serviços do Google Suite (ex.: Classroom, Google 

Meet, etc.), seguem-se os seguintes passos: 

 

1º - Entrar no Gmail (www.gmail.com) com a conta GSuite formada pelo prefixo do email institucional 

com o domínio aeagtn.com (ex.: ca@ aeagtn.com) e a senha:  . 

 

2º - Clicar no menu do GSuite e selecionar o GClassroom. 

 

 

2º - Clicar no botão  e selecionar a opção “Criar uma Turma”, colocar o “Nome do curso” e 

clicar em “Criar”. 
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http://www.gmail.com/
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3º - Clicar nas Configurações da Turma  (canto superior direito) e selecionar as opções: 

- “Os alunos apenas podem comentar”, na configuração do “Stream”; 

- “Resumos de tutores”. 

Clicar em “Guardar”. 

 

 

Inscrição dos alunos na disciplina 

Para inscrever os alunos na disciplina seguem-se os seguintes passos: 

1º - Abrir o separador superior “Pessoas” e clicar em “Convidar alunos”. 
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2º - Escrever o Nome da Turma, selecionar o “Resultado da pesquisa” e clicar em “Convidar”. 

 

Agora terá de aguardar que os alunos aceitem o convite para participar na Turma. 

 

Inscrição do “Aluno Virtual” na disciplina 

Foi criado um aluno virtual para cada docente, com as mesmas configurações/restrições aplicadas aos 

alunos do agrupamento, para que os docentes possam simular a utilização que um aluno pode fazer 

do GSuite. 

O email do aluno virtual é formado pela junção de “av.” com o email do professor, da seguinte forma:  

Email do Aluno Virtual: av.ca****@aeagtn.com  

Senha: **** 

Para inscrever o aluno virtual na disciplina utiliza-se o email associado: 
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