
 

 

 

COMUNICADO nº 02/2020 

 

Goiânia, 20 de março de 2020. 

 

Prezados pais ou responsáveis e /alunos /alunas, 

Diante da suspensão dos encontros escolares presenciais e,  de conformidade 

com a resolução do Conselho Estadual de Educação de Goiás 02/2020 e com a 

Resolução Senac 019/2020 - como medida preventiva em relação ao novo 

Coronavírus (COVID- 19), usaremos a tecnologia como ferramenta pedagógica para 

que tenhamos o mínimo de prejuízo possível em relação ao conteúdo a ser ministrado 

durante o semestre. 

Dando continuidade à rotina escolar, os instrutores de idiomas estão engajados 

na elaboração de atividades, estabelecendo estudos e tarefas a serem realizadas no 

livro do aluno (student´s book), no livro de exercícios (workbook) e na gravação de  

vídeos instrucionais. Orientamos que os materiais sejam acessados conforme 

instruções de seu teacher/professeur/maestra/lehrer, para que o período de 

isolamento social cause os menores danos possíveis à saúde e à aprendizagem. 

Orientações para acessar a plataforma Google Sala de Aula: 

Antes de tudo, se você não tiver um endereço de e-mail no @gmail.com, é 

necessário que você crie o seu e-mail gratuito, no servidor Google 

(@gmail.com) da seguinte forma: 

a) Seu nome e seu sobrenome, ou um nome de usuário que você se 

identifique e que esteja disponível (exemplo:student1@gmail.com); 

 

b) Cada aluno deverá se inscrever / logar uma única vez na sala virtual de sua 

turma, pois seu acesso à plataforma vai valer como frequência às aulas (como na 

escola). 
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➢ 1 - Acesse o https://classroom.google.com/; 

➢ 2 - Digite seu nome de usuário e clique em Próxima (Next); 
➢ 3 - Digite sua senha e 

clique em Próxima (Next); 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

  
 
➢ Clique em Primeiros passos 

 
 

 

➢ Clicar +,  fica do lado direito da página; 

➢ Aparecerá a opção criar turma ou participar de uma 
turma; 

➢ Clicar em Participar de uma turma e inserir o 

código correspondente ao professor e à turma. 

 
 
 
  
 
 
 

OBS.: QUEM NÃO RECEBEU AINDA O CÓDIGO DE SUA TURMA POR E-MAIL, 

GENTILEZA ENVIAR E-MAIL PARA : senacja@go.senac.br 

 

Atenciosamente, 

A Gerência 

 

https://classroom.google.com/

