
 

COLETÂNEAS DE VÍDEOS/TUTORIAIS   

CLASSROOM - AULA PARANÁ 

 

PROFESSORES 

Como gerar planilha com a nota de TODAS AS ATIVIDADES dos 
alunos JUNTAS no ClassRoom 

https://youtu.be/v3oxBYkpx0k 

 
Como alterar a atividade sem excluir o formulário da presença do 
aluno 

https://youtu.be/DhvxzrUipjk 

 
Como editar a atividade sem excluir o formulário da presença do 
aluno  

https://youtu.be/DhvxzrUipjk 

 
Como organizar as atividades em tópicos  https://youtu.be/0qItio0FWR8 
 
Atividade do aluno não mostra as respostas no formulário. Não 
entra no modo de edição 

https://youtu.be/cR_sUH2ZRJ4 

 
Como corrigir as atividades no  
GOOGLE CLASSROOM pelo COMPUTADOR 

https://www.youtube.com/watch?v=LpT3RCdU_H8 

 
Como restaurar um formulário de atividade que está na LIXEIRA 
da turma do ClassRoom 

https://youtu.be/4WHYdcMl9Dc 

 
A forma correta de criar um formulário para mais de uma turma  https://youtu.be/XYMFir28O1g 
 

Google Formulários - Upload de arquivos - Saiba como receber 
arquivos no Google Formulários 

https://youtu.be/lA1LnigUDII 

 
Como convidar outro professor para a turma?   https://youtu.be/6XbcpOj9NAA 
 
Criar e avaliar testes nos Formulários Google https://youtu.be/c0kEciVTjVk 
 
Atividade do aluno não mostra as respostas no formulário. Não 
entra no modo de edição 

https://youtu.be/cR_sUH2ZRJ4 

 
Criando uma atividade para o aluno anexar foto(s) https://youtu.be/GQAt-FMrXKA 
 
Como corrigir uma Atividade com foto(s) https://youtu.be/XSzTaq1K7Hw 
 
Como remover Professor ou Aluno da turma   https://youtu.be/a7oqshZ036U 
 
Como o aluno deve enviar as atividades no Classroom?  https://youtu.be/ey8HT7S6blk 

 



CONFIGURAÇÕES DO CELULAR 

 
Acesso ao Classroom com a isenção de dados dos 
pacotes de internet  

https://youtu.be/aStaha3oFsY 
 

 
O que fazer quando o aluno acessa a atividade e aparece 
a mensagem “Permissão Necessária”?  

https://youtu.be/ndGVl_thzj8 
 

 
Permissão necessária (Celular Samsung)  https://youtu.be/KPXwh4257UI 
 
Permissão necessária (Xiaomi)  https://youtu.be/MOMaGByut

Wk 
 
Permissão Necessária (Celular iphone)  https://youtu.be/TsTng5FlgfY 
 
O que fazer quando não conseguir anexar um arquivo?  https://youtu.be/1inXKTDnWtg 

 
 
Como anexar um arquivo na atividade do Classroom?  https://youtu.be/d0iuO2U6qO 

 
 
Como responder a chamada?  https://youtu.be/Dltfd0t-22I 
 
 

ALUNOS 

 

Como entregar atividade no Google Classroom https://youtu.be/9dY0i9yjSyY 
 
Como resolver o problema de Permissão necessária no 
formulário 

https://youtu.be/ZG2uz299gn0 

 
 
Como resolver o problema de Permissão necessária no 
formulário 

https://youtu.be/ZG2uz299gn0 

 
 
Como entregar atividade no Google Classroom https://youtu.be/9dY0i9yjSyY 
 
Como entregar uma atividade com foto(s) https://youtu.be/Wu6tdWqBrvI 
 

Como arrumar permissão necessária no navegador 
padrão  

https://youtu.be/3mGYFh2l0FQ 

 



PROFESSOR/PEDAGOGO/ALUNO 

 
Professor/Aluno:  
Você não tem acesso ao Google Sala de Aula 

https://youtu.be/lW3ZstpNyco 

 
Professor/Aluno:  
Como adicionar uma foto ao perfil do Google Sala de Aula 

https://youtu.be/2tebhFoHkL8 

 
Professor/Aluno:  
Como arrumar Permissão Necessária no navegador 
padrão 

https://youtu.be/3mGYFh2l0FQ 

 
Professor/Aluno:  
Como alternar contas dentro do Google Sala de Aula 
para as turmas aparecerem  

https://youtu.be/pw3wHKraqxk 

 
Professor/Aluno:  
Como interagir usando os comentários na tela da 
atividade  

https://youtu.be/c1FfdVqR43M 

 
Professor/Aluno:  
Como arrumar o problema: 
Ocorreu um erro. Tente novamente  

https://youtu.be/WpnoAmhbuV4 

 
Professor/Pedagogo:  
Minha turma sumiu e agora? 

https://youtu.be/IJclcj9eoTg 

 
 
Professor/Pedagogo/Aluno:  
Como organizar a tela inicial do Google Sala de Aula  

https://youtu.be/W_KJpYDKJJk 

 
 
Pessoal, divulguem entre professores e alunos 
esse site, por favor.  
Tem bastante informação interessante lá 
http://www.aulaparana.pr.gov.br/  

 

26 de maio de 2020. 

 


