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Como saber qual é meu e-mail @escola? 
● Entre em: https://www.areadoaluno.seed.pr.gov.br/ 
● Clique em “Para descobrir qual é o númemo de CGM, clique aqui” 

 

https://www.areadoaluno.seed.pr.gov.br/
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● Digite o nome completo do aluno, data de nascimeto e nome completo 
da mãe, então clique em “pesquisar meu número de CGM”. 

● Então irá aparecer o CGM e @escola do aluno. 
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Adicione o @escola no celular: 
 

● Clique em Configuração. 

● Clique em Google. 

● Então coloque seu email do 
@escola e sua senha (se o 
aluno nunca acessou sua 
senha é a data de 
nascimento no formato 
ddmmaaaa). 
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● Se aparecer uma conta de email já 
logada, clique em cima dessa conta, 
então clique em “Adicionar outra conta”.  

 

● Lembre-se de estar sempre logado no 
@escola quando acessar o Classroom, 
caso contrário você não conseguirá 
acessar sua turma. 
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Para baixar Google Classroom e o Google Meet 
  

● Entre na loja de aplicativos 

● Instale o Google 
Classroom. 

● Instale o Google Meet 
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Acesse a turma: 
 
 

● Clique em Google Classroom. 

● Observe se a conta logada é 

seu @escola de aluno. 
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Localize a turma que terá 
aula segundo  seu horário 1 

escolar 

Verifique no horário escolar informado, 

qual a disciplina que está sendo lecionada 

nesse momento. Clique sobre a turma 

correspondente. Exemplo: 3ª feira, 1º aula 

- Ciências. Localize a turma de Ciências e 

acesse. 

2 
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Observe se a câmera 
do Meet está ativa 

Verifique na parte superior se aparece o 

ícone da câmera de Meet. Ela significa que 

o professor já iniciou a aula e você pode 

entrar. Clique sobre o ícone do Meet. 
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Lembre de fechar o 
microfone antes de 

entrar 
Clique no botão microfone, ao lado do 

botão participar. Clique em participar. 
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Você está participando 
da aula no Meet 

Dica - para perguntar você poderá: 

● Clicar no ícone levantar a mão; 

● usar o chat, e escrever; 

● abrir o microfone e falar com o 

professor. 

Ao final da aula, quando o professor 

solicitar, clique no botão vermelho 

para sair. 
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E agora vá para a turma 
Classroom da sua 1 

próxima aula 

Verifique no horário escolar informado, 

qual a próxima disciplina. Clique sobre a 

turma correspondente. Exemplo: 3ª feira, 

2º aula - Geografia. Localize a turma de 

Ciências e acesse. Repita os passos 

anteriores para entrar na nova Meet 

2 
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Check list 
❑ Adicione a conta @escola ao seu celular 

❑ Configurações>>Adicionar conta>> Google>> e-mail @escola e senha 

❑ Instale no celular o Google Classroom e Google Meet 

❑ Clique em Google Classroom 

❑ Verifique se está logado com a conta @escola 

❑ Localize a turma Classroom da aula que está acontecendo segundo seu horário 

escolar 

❑ Clique sobre o cabeçalho dessa turma 

❑ Verifique se o ícone de vídeo está aparecendo. Se estiver, clique sobre ele. 

❑ Clique em desabilitar o microfone 

❑ Clique em participar da Meet. 

❑ Ao final da aula, quando o professor indicar, saia da Meet 

SEM ISENÇÃO DE DADOS 


