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COMUNICADO A COMUNIDADE ESCOLAR 

 

Senhores Pais e/ou Responsáveis: 

  

A partir da próxima terça-feira, dia 26/05/2020, nossa Escola fará uso da Plataforma Google 

Sala de Aula para encaminhamentos escolares a serem realizados em ambiente domiciliar. 

Recordamos que o Google Sala de Aula foi adotado pela Escola a fim de facilitar a comunicação d e 

todos os alunos com os professores e acompanhar o progresso acadêmico dos discentes e, com isso, 

obter resultados de aprendizagem ainda melhores.  O acesso a essa plataforma é obrigatório a todos 

os nossos alunos. Todos os alunos devem acessar com o nome completo. 

A navegação na Sala de Aula do Google é fácil, didática e intuitiva. Contudo, se tiver dúvidas 

a respeito da utilização desses canais digitais, entre em contato conosco pelo nosso site 

(www.escolaezequiel.com). Agora, se sua dúvida ou a do seu filho for a respeito dos conteúdos ou das 

atividades, entre em contato diretamente pelas salas virtuais do Google Sala de Aula e deixe sua 

pergunta no campo de comentário das atividades.  

Nossa escola está fazendo todos os esforços necessários para garantir a melhor experiência 

acadêmica possível aos alunos. Sendo assim, contamos com a compreensão de todos neste momento de 

desafio coletivo e de trabalho conjunto para o bem comum.  

No link https://youtu.be/ya2VqsHfH-A há um tutorial de como acessar essa plataforma pelo 

computador/notebook e no link  https://www.youtube.com/watch?v=lDYqHJjPz-g você tem um tutorial de 

como baixar esse aplicativo. Segue abaixo a lista com as turmas e os códigos para que TODOS OS  

ALUNOS acessem a plataforma Google Classroom. 

 

Atenciosamente,  

Equipe Gestora. 

 
SALAS DE CLASSROOM – ESCOLA EZEQUIEL 

ENSINO FUNDAMENTAL MANHÃ 

Turma Código Classroom 

6ºA gnawidv 

6ºB 73pgzlo 

6ºC hex4quj 

6ºD a2mqp5p 

7ºA 277eotm 

7ºB jgechvx 

7ºC ddzkti2 

7ºD forkc43 

8ºA gycagnz 

8ºB vmbccix 

8ºC vwxmo5s 

8ºD 6ampb27 

 

 

http://www.escolaezequiel.com/
https://youtu.be/ya2VqsHfH-A
https://www.youtube.com/watch?v=lDYqHJjPz-g


9ºA q3jsncu 

9ºB rra27x5 

9ºC lbskqvj 

9ºD b6yhbyx 

9ºE 7gv4rev 

 

ENSINO FUNDAMENTAL TARDE 

Turma Código Classroom 

6ºE aa6bwr3 

6ºF a4jgtea 

6ºG wpyutun 

6ºH ab5kaeq 

7ºE heg7ze4 

7ºF ucfwoka 

7ºG 3kqcq6u 

7ºH z6otmoa 

8ºE 5zng4cf 

8ºF 3rpmz26 

8ºG wwj4lgc 

8ºH wnknx4l 

9ºF xqnqwu2 

9ºG xj6zzg6 

9ºH 2vnxnfc 



9ºI hkwbecv 

 

ENSINO MÉDIO 

Turma Código Classroom 

1ºA 22b736x 

1ºB wjhaghq 

1ºC 55hgu3m 

1ºD 2bjs6lu 

1ºE 4hb5aai 

1ºF i5zcnij 

1ºG bxuk7k6 

2ºA ufd7i2z 

2ºB frjxw3l 

2ºC xx6igiu 

2ºD dzce4xg 

2ºE 7fc2q2k 

2ºF mobiczb 

2ºG pqzn5yj 

2ºH ofbjxnd 

2ºI b6wuwbu 

3ºA t6yqgmd 

3ºB keiexgn 

3ºC luwhzjx 



3ºD yge7lyo 

3ºE 64lwaem 

3ºF p3hobvw 

 
 

Atenciosamente, 

EQUIPE GESTORA 2020 
 

 

 

 

 

 

 


