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NORMATIVA 07/2021 

A normativa 07 trata da Ferramenta do Google Workspace For Education, o Classroom (Sala de 
Aula), a ferramenta oficial para as aulas remotas e online nesta Municipalidade. A normativa tem 
como objetivo orientar o trabalho a ser desenvolvido na Rede Municipal de Ensino de Santa Isabel.  

GOOGLE CLASSROOM 

O Classroom será utilizado por todos os professores especialistas e professores PEB I da Rede 
Municipal de Ensino de Santa Isabel. A plataforma tem como objetivo simplificar o envio das 
atividades, aumentar a colaboração e melhorar a comunicação.  
O Google Sala de Aula está disponível na Web ou pelo App para dispositivos móveis, possibilitando 
maior organização para recebimento e armazenamento de atividades via Google Drive, além da 
utilização de diferentes recursos para dinamização das aulas. Desta forma, os alunos e os pais 
localizarão de forma rápida as atividades propostas e os docentes visualizarão os alunos que 
executaram as atividades e facilitará a correção das mesmas e os feedbacks.  
A Secretaria de Educação, através dos seus técnicos criaram todas as salas de aula na plataforma, 
em cada sala de aula foi inserido o professor PEB I titular da classe, professores especialistas, 
diretor e o coordenador da turma.  
O professor postará diariamente o roteiro da aula do dia e as atividades complementares na 
plataforma. O link das atividades poderá ser enviado aos alunos via o grupo do WhatsApp, para 
que possam acessar e realizar as atividades. O WhatsApp será utilizado como ferramenta para 
envio de links e interação do professor.  
No novo formato mesclamos as aulas online e remotas, sendo assim duas vezes na semana o 
professor poderá fazer vídeo chamada pela própria plataforma para uma aula online (síncrona). 
Orientamos que a aula online por videoconferência não exceda 1h30min e que seja de forma 
pontual e nas dificuldades apresentadas pelos alunos. Para as crianças e famílias que não puderem 
fazer o acompanhamento de vídeo chamada, a mesma poderá ser gravada e disponibilizada aos 
alunos (assíncrona). 
A EJA - Educação de Jovens e Adultos, a Educação Especial, a Educação Infantil e o AEE 
permanecerão no sistema remoto (via WhatsApp) neste primeiro momento, podendo potencializar 
outras estratégias como por exemplo videoconferências com os alunos.  
Para ter acesso ao Google Classroom oficial da Secretaria Municipal de Educação de Santa Isabel 
e respectivamente de cada uma de suas Unidades Escolares é necessário a utilização do e-mail 
institucional, o mesmo já foi criado para cada participante deste processo (alunos, professores, 
coordenadores e diretores). 
 

ORIENTAÇÕES DE ACESSO AO E-MAIL INSTITUCIONAL 

Para acessar o e-mail institucional todos os usuários deverão inserir uma nova conta Google com 
o G-mail informado pela Secretaria Municipal de Educação por meio de suas Unidades Escolares 
e conforme o padrão aqui mencionado. 

LOGIN DO PROFESSOR EFETIVO 

• N° do prontuário da rede municipal + @edu.santaisabel.sp.gov.br 
• Ex: 1230 @edu.santaisabel.sp.gov.br 
• Senha provisória: 123456789 
• No primeiro acesso o professor deverá fazer a definição da senha e registrar a mesma. 

Para acesso a plataforma Google Classroom somente com o e-mail institucional.  

mailto:suporte@edu.santaisabel.sp.gov.br
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• Os HTPCs acontecerão via Google Meet sendo acessado com e-mail institucional, tendo em 
vista que desta forma será validada a presença e não será preciso autorização para entrar 
na videoconferência.  

OBSERVAÇÕES 

• Este padrão é válido para os professores efetivos da Rede Municipal de Ensino de Santa 
Isabel. 

• Os professores que possuem dois prontuários como efetivos, o e-mail foi criado com o 
referente ao primeiro vínculo, assim o professor não precisa alterar a conta para acessar 
salas diferentes. 

• Professores da Parceria Estado-Município: aqueles que possuem um prontuário como 
efetivo na Rede Municipal, o e-mail foi criado neste padrão, os demais receberão o e-mail 
diretamente por um representante da Unidade Escolar, o padrão de senha e demais 
orientações são as mesmas. 

• Professores com contrato para substituição: estes também receberão o e-mail diretamente 
por um representante da Unidade Escolar, o padrão de senha e demais orientações são os 
mesmos. 

LOGIN DO PROFESSOR CONTRATADO 

• Data de Nascimento@edu.santaisabel.sp.gov.br 
• dd/mm/aa@edu.santaisabel.sp.gov.br 
• Data de nascimento 02/01/1980 
• E-mail: 020180@edu.santaisabel.sp.gov.br 
• Senha e demais procedimentos iguais aos dos professores 

 

LOGIN DO ALUNO 

• N° do RA (9 algarismos sem os zeros à esquerda e sem o dígito + 
@edu.santaisabel.sp.gov.br 

• Ex: 123456789 @edu.santaisabel.sp.gov.br 
• Senha: 123456789 (os mesmos 9 algarismos antes do @, que fazem parte do RA do 

aluno) 
• No caso dos alunos não será solicitada a alteração de senha, neste momento sugerimos a 

todos que não façam essa alteração, uma vez que em caso de algum auxílio o professor 
poderá ter acesso. 

• Em caso de esquecer a senha todo usuário deverá solicitar uma nova ao suporte, para evitar 
que fiquem sem acesso a plataforma, é que seguem as devidas sugestões. 

• O envio do e-mail e senha para os alunos deverá ser feito individualmente, pelo WhatsApp, 
para garantir a privacidade ao acesso de cada aluno. 

 

ORIENTAÇÕES AOS GESTORES  

• Ajudar os professores no primeiro Login e definição da senha. 
• Divulgar aos alunos o Login e a senha: o envio do e-mail e senha para os alunos deverá ser 

feito individualmente, pelo WhatsApp, para garantir a privacidade ao acesso de cada aluno, 
orientando os mesmos que não mudem a senha, pois em caso de perder ou esquecer a 
senha, a escola poderá informar novamente (RA do aluno).  

mailto:suporte@edu.santaisabel.sp.gov.br
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• HTPCS em subgrupos com foco na plataforma para apresentação e navegação.  
• Os roteiros impressos continuarão sendo disponibilizados aos alunos. 
• Orientar a comunidade escolar sobre a nova plataforma e os seus benefícios.  

 

FORMAÇÕES 

• As formações acontecerão nos HTPCs do mês de abril e maio e serão disponibilizados links 
e vídeos para que o professor tenha acesso às informações alusivas a ferramenta.  

• A ferramenta do Google Classroom é auto instrutiva e, portanto, a implantação da mesma 
tende a acontecer de forma eficaz.   

• Segue link com vídeos alusivos a utilização da ferramenta que poderão ser trabalhados em 
HTPCs: 

https://edu.google.com/intl/pt-BR_ALL/teacher-center/products/classroom/?modal_active=none 

 

PRAZO 

• 24 de maio: Início da utilização da plataforma: Professores do Ensino Fundamental I: Polivalentes 
e Especialistas (Artes, Educação Física e Inglês). 

SUPORTE TÉCNICO 

Suporte técnico para as questões elencadas abaixo devem ser feitas a partir de um e-mail 
institucional (Diretor, Coordenador e Professor) para o e-mail 
suporte@edu.santaisabel.sp.gov.br  

• Alunos novos (fora da Rede Municipal de Santa Isabel) cadastrados na SED após o dia 
28/03 (informar nome completo do aluno, RA, Unidade Escolar e ano (série).  

• Login para professores contratados que não possuem e-mail (Informar nome completo, data 
de nascimento, Unidade Escolar e ano (série).  

• Recuperação de senha de todos os usuários com e-mail institucional da Rede Municipal 
(informar nome completo, RA, prontuário ou data de nascimento, Unidade Escolar e ano 
(série).  

• Correção ou atualização no nome e sobrenome de todos os usuários com e-mail institucional 
da Rede Municipal (informar nome completo, RA, prontuário ou data de nascimento, Unidade 
Escolar e ano (série).  

Santa Isabel, 28 de abril de 2.021. 

Maria Donizeti de Queluz Camargo 

Secretária de Educação 

  
Mária Aparecida Martins 

Diretora de Educação  
 

Rodrigo Ap. da Silva 

Diretor Pedagógico 
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