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Circular Nº 001/2021 - EM                                                              

 Manaus, 13 de fevereiro de 2021.  

 
Ref.: Início do ano letivo – Acesso à Plataforma Google for Education (Sala de Aula) 

 

Senhores Pais e/ou Responsáveis, 
 
Esperamos que todos estejam bem e com saúde!  
 
Iniciaremos nosso ano letivo no dia 22 de fevereiro e, para que tudo ocorra bem durante o período 

em que ficaremos com aulas no modo remoto, será necessário que o aluno tenha acesso à 
plataforma Google for Education (Sala de Aula). Já estamos com todas as salas prontas para 
receber nossos alunos, esperando apenas que eles “entrem”. Para isso, basta seguir os passos 
abaixo: 
 
ALUNOS VETERANOS 
 
1 – Os endereços de e-mail institucional permanecem os mesmos de 2020. As senhas foram 
resetadas para a senha padrão ceav1234. 
 
OBS: Esta senha deverá ser alterada pelo aluno após o primeiro acesso. Sugerimos que coloque 
uma senha que já use para outras situações, para que não esqueça a mesma. 
 
ALUNOS NOVATOS 
 
1 – No computador (desktop) ou notebook acesse: www.classroom.google.com 
 
OBS: Para melhor utilização e aproveitamento do Google Sala de Aula, utilize sempre o Google 
Chrome. 
  
2 – Quando abrir a janela para selecionar a conta que será usada no Classroom, clique em USAR 
OUTRA CONTA. Não adicione sua conta pessoal. Você precisa usar a CONTA INSTITUCIONAL 
para ter acesso. 
 
3 – Para fazer login digite a conta institucional que é composta pelo primeiro nome do aluno + seu 
último sobrenome (separados por ponto) + @aluno.adalbertovalle.com.br 
  
Exemplo: primeironome.ultimosobrenome@aluno.adalbertovalle.com.br 
  
4 – Digite a senha: ceav1234 
 
OBS: Esta senha deverá ser alterada pelo aluno após o primeiro acesso. Sugerimos que coloque 
uma senha que já use para outras situações, para que não esqueça a mesma. 
 
5 – Ao ser direcionado para o ambiente da sala de aula, clique em PARTICIPAR da turma. 
  
Em caso de dúvidas ou problemas, entrar em contato pelo e-
mail rubya.campos@adalbertovalle.com.br 
 

Atenciosamente, 

A Coordenação 
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