
Google Classroom da Sociedade Cultural 
É simples, é fácil, é eficiente! 

O Google Classroom da SOCIEDADE CULTURAL é uma sala de aula ao vivo! 
 

Temos aulas interativas, ajudando o aluno a 
aumentar   o    aprendizado    por    meio    de 
ferramentas    disponíveis    na    Internet.    O serviço 
ainda permite criar diferentes turmas, distribuir  
tarefas  e  enviar  e  receber  notas  e feedbacks.  Ou  
seja,  além  das  aulas,  nosso aluno      também      
receberá      atividades, trabalhos,  avaliações  e  
postagens  de  aulas já   lecionadas   para   rever   
quantas   vezes desejar, ou caso não tenha assistido a 
Última aula ao vivo. 

 
A plataforma inclui integração com um conjunto de ferramentas e serviços gratuitos 
do Google adaptados para escolas. Além das aulas, os professores podem enviar 
atividades e tarefas para os alunos, usando o Classroom pelo computador ou celular, 
ou seja, uma escola completa com tudo que existe de mais moderno na Internet! 

 

 

Como acessar o nosso Classroom 
Professores e alunos podem acessar o Google Classroom pelo site 
classroom.google.com ou pelo aplicativo para celular, desde que tenham acesso à 
Internet. Todos os recursos podem ser acessados desde que você tenha uma conta 
Google, ou seja um e-mail do Gmail. Os passos para acessar a plataforma na versão 
web são bem simples: basta acessar o site e fazer o login. Os alunos precisam ser 
matriculados na SOCIEDADE CULTURAL e registrados no sistema para ter acesso a uma 
sala de aula virtual específica. 

 
 
O Classroom pode ser acessado através do site em computador e notebook ou em 
celulares via app  

 
 
 
 
 
 

https://www.techtudo.com.br/dicas-e-tutoriais/2020/03/google-classroom-como-usar-a-sala-de-aula-virtual-como-professor-e-aluno.ghtml


 

Recursos do nosso Classroom 
Os  professores  podem  criar  tópicos  de  conteÚdos  didáticos,  adicionar  perguntas aos  alunos  e  
anexar  atividades,  podendo  modificar  a  pontuação  para  cada exercício  e  o  tempo  disponível  
para  entrega.  Os  materiais  de  ensino  da  turma podem  ser  compartilhados em  PDF, fotos,  vídeos 
e  links para  sites,  e  desta  forma, cada aluno tem acesso ao conteÚdo direto do seu dispositivo. 
O Classroom da Sociedade Cultural conta ainda com todos os recursos Google e integração com 
diversos aplicativos voltados para a educação. 

Google Classroom e o professor da Sociedade Cultural 
Ao criar diferentes salas de aula para cada matéria, o professor pode acompanhar individualmente o 
progresso de cada estudante, assim  como o nível  de ensino de cada  turma,  podendo  modificar  os  
conteÚdos  de  acordo  com  as  dificuldades apresentadas em  cada  classe.  É  possível  administrar  
todos  os conteÚdos e  alunos por meio de quatro abas diferentes: mural, atividades, pessoas e notas. 
Com o Google Classroom, as notas recebidas pelos alunos ficam registradas para o professor na 
plataforma, assim como a data em que cada atividade foi enviada, o que permite um 
acompanhamento mais rápido e individualizado da situação de cada estudante. 

 

 
Para todas as idades! 
Não é necessário ter grande conhecimento de 
informática, é simples, é fácil, é eficiente! 

 
 

Faça agora mesmo sua matrícula e tenha acesso a um dos melhores cursos de 
Inglês de São Paulo com o incomparável custo benefício da Sociedade Cultural. 

PROMOÇÃO :  “Enjoy September” – Faça 06 meses pagando apenas 03 

Apenas 03 mensalidades de R$79,90 e use por 06 meses! 

SIM !!!       Pague  

03 meses e receba 06  

 

 Vantagens do nosso sistema: 

 aulas ao vivo! 

 pagamento de 03 mensalidade recebendo mais 03 meses gratuitos! 
 Repostagem das aulas dadas para revisão! 

 Mural de atividades! 

 Avaliações opcionais, você decide quando e como fazer! 

 Milhares de vídeos e material de apoio! Whatsapp do professor! 

 Escola com 20 anos de experiência! Desde 1997* 
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