
G Suite
/Tutor

Bem-vindo ao

Serviços Google.



Prezados alunos.

Nossas aulas são realizadas via 
G Suite for Education do Google.

 Neste documento você terá acesso 
ao passo a passo de acesso a 

plataforma.

 Cada aluno terá um acesso único
e particular através do e-mail e senha
informados via vindimo.

 Este e-mail será utilizado como login
nos aplicativos do GOOGLE, na área restrita do 
SITE da escola e na plataforma Iônica da FTD.

 Veja a seguir o passo a passo para acesso
a TODAS as plataforma.



Para o acesso total a plataforma,
você deve fazer seu login no GOOGLE.

Sugerimos que você utilize o navegador 
CHROME exclusivamente para o seu
acesso a sua conta.

Acesso ao G Suite for Education
PASSO 1

1 – Acesse o link:
       https://gsuite.google.com/dashboard

https://gsuite.google.com/dashboard


Assim que realizar o 1º acesso, o sistema 
irá solicitar que você registre uma nova 
senha.

2 – Faça o seu login com o e-mail
       e a senha informados

3 – Assim que realizar o 1º acesso,
o sistema irá solicitar que você
registre uma nova senha.

      Registre a sua senha pessoal.
      Os dados para recuperação de senha
      são da administração da escola.



4 – Acesse o seu painel.
 Você poderá utilizar qualquer um
 dos aplicativos disponíveis, porém
 existem quatro que você irá utilizar
 para as suas aulas.

• 1 - CLASSROOM

• 2 -MEET

• 3 - AGENDA

• 4 - DRIVE



1 - CLASSROOM: 
   Neste espaço você terá acesso
   a todos os conteúdos postados pelos
   seus professores. Aqui você também
   irá postar suas lições e trabalhos.

   No Classroom você também tem
   acesso ao link para a aula ao vivo.

   No seu primeiro acesso ao ClassRoom
   você irá encontrar suas turmas.
   Clique em participar para ingressar.



2 - MEET: 
   A partir de agora suas aulas
   serão via Google Meet.

   O link para as aulas estão disponíveis
   no cabeçalho do Classroom e na grade
   de horários do site.

   Clique para ser direcionado ao MEET
   e clique em PARTICIPAR AGORA
   para entrar na sua aula ao vivo.



3 - AGENDA: 
   O Google agenda é vinculado ao seu
   ClassRoom. Todo o conteúdo postado
   em sua sala de aula é publicado
   automaticamente na sua agenda.

4 - DRIVE:
   Assim como o Google Agenda, todo
   o conteúdo postado em seu classroom
   é vinculado em seu GOOGLE DRIVE, ou seja.
   Você poderá acessar os documentos que
   seus professores enviaram através do Drive.

   Além de consultar conteúdos de aula,
   você poderá criar seus próprios
   documentos e compartilhar
   com seus professores e colegas.



Acesse o link e selecione a sua turma: 
https://www.colegiotutor.com.br/area-restrita

Acesse a área restrita no site da escola
PASSO 2

https://www.colegiotutor.com.br/area-restrita


1 - Faça o registro com
   sua conta Google, a mesma
   utilizada no G Suite.
   (aluno)@colegiotutor.com.br

2 - Logo após, acesse novamente
   a sua turma e faça seu login.

mailto:aluno)@colegiotutor.com.br2-Logoap�s
mailto:aluno)@colegiotutor.com.br2-Logoap�s


Na página da sua turma você irá 
encontrar a GRADE DE HORÁRIOS
e a grade do CLASSROOM.

1 - Grade de Horários:
   verifique suas aulas e clique
   na matéria para acessar
   a aula no Google Meet.

2 - Classroom:
   Escolha a matéria e clique no
   link para acessar a sala de aula.
   • 2 a. LISTA DE CÓDIGOS
   Clique para acessar o resumo
   dos seus acessos.

2. a
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