
TUTORIAL BÁSICO PARA CRIAÇÃO DE 
ATIVIDADES NO GOOGLE CLASSROOM



Acessar a aba 
“Atividades”



Neste exemplo a organização das 
atividades foi previamente montada 

em tópicos representando 
bimestres letivos



Ao clicar em “Criar” abre-se um menu com os tipos de 
atividades geradas pelo Classroom. A opção 
“Atividade com teste” gera um formulário, que, por sua 
vez, já inclui funcionalidades dos demais tipos e 
algumas vantagens adicionais. As atividades gerais do 
Classroom possuem o recurso de definição de prazo, 
mas não podem impedir a entrega após este limite. 
Num formulário é possível bloquear a recepção de 
respostas além do prazo definido. 



Identificar de forma 
clara a atividade

Acrescentar material 
de apoio se necessário

Por padrão, a atividade 
é criada na sala e 

aberta para todos, mas 
pode ser aplicada para 

outras salas ou para 
alunos específicos 

conforme o caso 

Esta pontuação pode 
depender dos valores 

atribuídos às questões 
no formulário  

Aqui pode ser definida a organização 
da exibição das atividades, pois é 

possível escolher o tópico (unidade) 
para publicação  

Deixando “ligada” esta 
chave de comando é 
possível transferir 
automaticamente os 
resultados dos formulários 
para o Classroom 

Clicar aqui para 
editar o 

formulário

Esta data é uma 
referência, pois o 
limite de fato será 
ativado 
manualmente no 
formulário

Algumas das funcionalidades indicadas aqui só 
possuem efeito para formulários criados no 
próprio Classroom e não se aplicam a formulários 
criados no Drive 



Edite o título do formulário 
(que é criado 
automaticamente como 
“Blank Quiz”). 
Preferencialmente utilize o 
mesmo título da atividade 
para facilitar também sua 
administração dos 
arquivos

Confira ou edite as 
configurações conforme 
sua preferência

O preenchimento de um 
campo para o nome do(a) 
estudante é opcional, pois 
como não será utilizada outra 
base de contas Google o login 
automaticamente realiza a 
identificação.

Tutoriais em vídeo sobre Google Formulários: http://bit.ly/2Y2XVHA 

http://bit.ly/2Y2XVHA


Esta função é ativada por 
padrão. Manter assim. 

Função ativada por 
padrão. Como não estão 
sendo utilizadas outras 

bases de contas Google, 
manter assim. 

Editar conforme 
preferência



Enquanto não for salva, 
esta atividade vai estar no 
estado de “Rascunho” e 
ainda inacessível para os 
alunos. Clique em “Editar 
atividade” e volte a 
acessar para finalizar.

Clique em “Criar 
atividade” para 

publicar



Após a publicação um alerta será automaticamente 
disponibilizado no mural do Classroom, além de enviados 

avisos para os e-mails e também notificação nos celulares. 



Se precisar editar ou acessar os dados do formulário, o 
arquivo estará salvo no Drive, na pasta Classroom (que foi 
automaticamente gerada) e especificamente  na pasta 
equivalente à sala na qual o formulário foi gerado.



A atividade está disponível na aba 
própria para este tipo de conteúdo. 
Não poste formulário ou outra 
atividade diretamente no mural. 



Finalizado o prazo que 
foi definido, desative a 

chave “Aceitando 
respostas”

Ninguém poderá responder 
enquanto estiver definido este 

status. Atividade emcerrada até 
uma eventual nova liberação.



No caso de um formulário gerado no Classroom, assim que a 
resposta é enviada já é sinalizado automaticamente como 

“Devolvido”, ou seja, é confirmado que a atividade foi realizada 
(para efeito de exemplo, todos alunos realizaram a tarefa)

O comando “Importar notas” 
traz os resultados dos 

formulários para o Classroom

Ao acionar o comando será 
apresentada esta advertência. 

Pode confirmar.



As notas que foram importadas 
do formulário aparecem como 
“Rascunho”, pois ainda podem 

ser reconsideradas pelo(a) 
professor(a) e ainda não foram 
“devolvidas” (liberadas para os 

estudantes)

Pontuação 
definida no 
formulário

Marque “Todos os alunos” 
para finalizar o resultado

Clique em 
“Devolver”

Clique em 
“Devolver” para 

confirmar a 
liberação do 

resultado



Notas atribuídas

Sem pendências 
(quandos todos 

realizam a atividade)

É possível realizar esse processo 
sempre que necessário, mas é 

recomendado fazer de uma só vez 
após o final do prazo estabelecido por 

questão de praticidade

O processo exemplificado aqui é aplicável em atividades em formulário com questões com 
alternativas, pontuações definidas e chave de respostas ativadas. A avaliação de questões 
“abertas” não é avaliada automaticamente e em massa, precisa ser abordada em cada caso e a 
atribuição de pontuação é feita de forma individual e manual no campo de notas do Classroom. 



O monitoramento 
dos resultados é 

organizado na aba 
“Notas”



Outra opção útil é a criação de “Material”, que consiste 
na disponibilização de arquivos como materiais de 
apoio para acessos dos estudantes. Também é 
recomendável publicar material de estudos neste 
espaço e não diretamente no mural. 



Identificação do conteúdo

Opções de arquivos para anexar



Exemplificando: Foi anexado um 
documento em PDF disponível no 
computador (opção “Arquivo”) e um 
slide/apresentação disponível no 
Drive (opção “Google Drive”)

Quando finalizado, 
clique em “Postar”



A publicação 
estará disponível 
no mural e em 
Atividades, além 
de notificada por 
e-mail e pelo 
celular.



Acesso 
alternativo às 

notas

Acesso 
alternativo à 

pasta do Drive 
correspondente a 

esta sala

Na página inicial do Classroom



GRUPO DE EDUCADORES GOOGLE - OLINDA
https://sites.google.com/view/gegolinda/geg-olinda 

www.eremjt.com 

https://sites.google.com/view/gegolinda/geg-olinda
http://www.eremjt.com

