
 

 

 

                                                                

A UTILIZAÇÃO DO PROGRAMA

GOOGLE CLASSROOM

AUXILIAR

RESUMO 

Este trabalho consiste em apresentar uma experiência vivenciada durante o 
desenvolvimento da disciplina Física 3 na modalidade de Ensino à Distância (EAD). Na 
oportunidade, utilizamos os recursos didático
Google Classroom como ferramentas pedagógicas para apoiar o ensino. Nessa experiência 
o nosso público alvo, foram estudantes de cinco turmas do 3º ano do Ensino Médio de uma 
escola pública do centro de Manaus. Este pro
enquanto as aulas presenciais não se normalizarem. O objetivo deste projeto é auxiliar no 
processo de aprendizagem desses discentes, que tiveram as suas aulas presenciais 
suspensas por um determinado período em virtude d
evitar que os mesmos perdessem muitas aulas a Secretaria de Educação e Desporto do 
Amazonas (Seduc), criou o projeto “Aula em Casa Amazonas”, que é um projeto que 
disponibiliza as aulas das disciplinas em formato (EAD) d
Médio e para à Educação de Jovens e Adultos (EJA). A Seduc solicitou que os professores 
da rede estadual de ensino, acompanhassem as aulas online e assim pudessem auxiliar as 
suas turmas de forma virtual, disponibilizando ativi
abordados durante as aulas e orientassem os discentes durante o período de aulas não 
presenciais. A professora que participa deste projeto, acompanha as aulas de Física pela 
TV, montou uma sala de aula virtual na plataf
os alunos das cincos turmas, dessa forma, pode fazer o acompanhamento diário de suas 
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Este trabalho consiste em apresentar uma experiência vivenciada durante o 
desenvolvimento da disciplina Física 3 na modalidade de Ensino à Distância (EAD). Na 
oportunidade, utilizamos os recursos didáticos o projeto Aula em Casa Amazonas e o 
Google Classroom como ferramentas pedagógicas para apoiar o ensino. Nessa experiência 
o nosso público alvo, foram estudantes de cinco turmas do 3º ano do Ensino Médio de uma 
escola pública do centro de Manaus. Este projeto ainda encontra-se em andamento 
enquanto as aulas presenciais não se normalizarem. O objetivo deste projeto é auxiliar no 
processo de aprendizagem desses discentes, que tiveram as suas aulas presenciais 
suspensas por um determinado período em virtude do surto do Covid-19 na cidade, para 
evitar que os mesmos perdessem muitas aulas a Secretaria de Educação e Desporto do 
Amazonas (Seduc), criou o projeto “Aula em Casa Amazonas”, que é um projeto que 
disponibiliza as aulas das disciplinas em formato (EAD) do Ensino Fundamental, Ensino 
Médio e para à Educação de Jovens e Adultos (EJA). A Seduc solicitou que os professores 
da rede estadual de ensino, acompanhassem as aulas online e assim pudessem auxiliar as 
suas turmas de forma virtual, disponibilizando atividades que contemplassem os conteúdos 
abordados durante as aulas e orientassem os discentes durante o período de aulas não 
presenciais. A professora que participa deste projeto, acompanha as aulas de Física pela 
TV, montou uma sala de aula virtual na plataforma Google Classroom, na qual incluiu todos 
os alunos das cincos turmas, dessa forma, pode fazer o acompanhamento diário de suas 
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Este trabalho consiste em apresentar uma experiência vivenciada durante o 
desenvolvimento da disciplina Física 3 na modalidade de Ensino à Distância (EAD). Na 
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turmas, esclarecer as dúvidas que foram surgindo durante o processo de aprendizagem, 
postar materiais didáticos como o livro digital da disciplina, apostilas, aulas no power point, 
atividades avaliativas, trabalhos e as vídeos aulas de Física 3 do projeto Aula em Casa, para 
auxiliar nos estudos individuais dos discentes e incentivá-los a manter o foco nos estudos, 
uma vez que alguns estavam desmotivados, devido as dificuldades que surgiram durante 
este projeto, seja em relação aos assuntos abordados nas aulas EAD ou pela falta de 
acesso à internet para entregar suas atividades, porém a maioria dos discentes conseguiu 
interagir e entregar as suas atividades pelo Google Cassroom. Com o intuito de não 
prejudicar os discentes que não estão tendo acesso à internet, a professora ampliou o prazo 
de entrega das atividades para o retorno das aulas presenciais, além dessas ações terem 
aumentado a interação entre professor/aluno através da plataforma. O resultado dessa 
experiência foi positivo, pois observou-se a participação diária dos discentes na sala de aula 
virtual, principalmente em dias de transmissão das aulas de Física 3 bem como nos dias de 
entrega das atividades avaliativas, pois esse momento, era oportuno para esclarecer as 
dúvidas que surgiram durante as aulas, sanar  dúvidas das atividades anteriores e também 
para esclarecer os procedimentos das atividades em andamento. Portanto as ações 
desenvolvidas, associadas aos recursos didáticos, estão sendo relevantes, pois estão 
contribuindo para o processo de aprendizagem dos discentes na disciplina durante esse 
período das aulas não presenciais. 
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