
Barra Mansa, 09 de abril de 2020. 

 
 

 

Prezados alunos, familiares e responsáveis, 

 

Após muito trabalho de estudo e implementação de vários novos processos, apresentamos a mais nova parceria 

do Colégio Verbo Divino, a Google For Education. 

 

Como em diversos momentos que enfrentamos em nossas vidas pessoais, a necessidade de mudança despertou 

em nós muito crescimento e, diante deste novo cenário, antecipamos um projeto que estava em nossa incubadora, 

o Projeto Especial para Educação Digital na Educação Básica. 

 

A partir de hoje, 09/04/2020, teremos um novo ambiente para as nossas atividades remotas. Nesta plataforma de 

educação, será possível o compartilhamento de conteúdos em distintos formatos, além de maior e mais intensa 

interação entre alunos e escola, mediada por nossos queridos coordenadores e professores. 

 

Ainda neste espaço, apresentaremos tutoriais para o bom uso desta plataforma digital e dicas de organização para 

que seja total o aproveitamento e absorção de conhecimento no ambiente familiar. Entendemos que o aprendizado 

acontece em diversos espaços, dentro e também fora da escola, e que, diante de tantas transformações ocorridas 

no mundo nos últimos tempos, é importante refletirmos sobre as diversas maneiras e locais para se aprender. 

 

Então vamos à prática? 
 
É bem simples. Você deve acessar, dentro da plataforma, a ferramenta Google ClassRoom. Para isso, é preciso ter 
uma conta Google. Caso você não tenha, o seu primeiro passo é criar um Gmail, em www.gmail.com. 
 
Em seguida, acesse classroom.google.com e use os seus dados da conta criada no Gmail para fazer o seu login. 
Pronto! Você já está no novo ambiente de Educação Digital do Colégio Verbo Divino! Se ainda tiver dúvidas, clique 
aqui para conferir um tutorial bem detalhado. 
 
Já dentro da sala de aula Google, você terá as devidas instruções e tutoriais para melhor aproveitamento do nosso 

novo ambiente.  

 

Para acolhermos a todos com a máxima atenção, organizamos uma escala de ambientação e trabalho na 

plataforma. Se programe para iniciar os procedimentos de acordo com o cronograma a seguir: 

 

Segmento / Série 
Ambientação 

(registro de conta, acesso à sala de aula e 
inserção de turmas) 

Início da Trilha de Aprendizagem 
(utilização da plataforma Google) 

8º e 9º Ano EF Anos Finais 
09/04 (quinta-feira) 13/04 (segunda-feira) 

Ensino Médio 

6º e 7º EF Anos Finais 
14/04 (terça-feira) 15/04 (quarta-feira) 

Ensino Fundamental – Anos Iniciais 

Educação Infantil 15/04 (quarta-feira) 16/04 (quinta-feira) 

 

http://www.gmail.com/
classroom.google.com
http://www.cvdonline.com.br/Admin/Conteudo/AtividadeRemota/tutorial_acesso_google_classroom_aluno.pdf


Estamos enviando emails aos responsáveis, seguindo esse cronograma, com os códigos de acesso e as rotinas de 
estudo. Fique atento e verifique também a sua caixa de Spam. 

Suporte:  

Caso tenha dificuldades técnicas neste processo de acesso e manuseio à plataforma, entre em contato com nosso 

suporte via mensagem de Whatsapp, conforme escala de horários abaixo: 

 

De 7h às 12h30 e 13h30 às 17h 

Telefones: (24) 3325-7172 / (24) 3325-7154 / (24) 3325-7179 
 

Estamos muito felizes e entusiasmados com essa nova parceria! Venha conosco e façamos deste desafio uma 

oportunidade de crescimento! 

 

Direção do Colégio Verbo Divino 


