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Como acessar o Google ClassRoom da 
Fesp Faculdades através de um Iphone ou 
Ipad. 

Para usar o Sala de Aula, faça login no seu computador ou dispositivo móvel e 
participe das turmas. Após entrar na turma, você receberá os trabalhos do 
professor e poderá se comunicar com os colegas. 

Instalar o app Google Sala de Aula 

Os professores e alunos podem instalar o app Google Sala de Aula no Android, 
iPhone® ou iPad® da Apple® ou em dispositivos móveis com o Chrome OS para 
gerenciar as turmas e realizar outras ações. Se você usa um computador, não é 
necessário instalar o app.  

Instalar o Google Sala de Aula no seu 
dispositivo móvel 

Observação: o app Google Sala de Aula não está disponível para dispositivos 
móveis Windows® da Microsoft®. 

Android 

iPhone e iPad 

Para usar o Google Sala de Aula no seu iPhone ou iPad, faça o download do app na 
App Store® da Apple®. 

1. No seu dispositivo, toque em App Store. 
2. Encontre e instale o app Google Sala de Aula. 

Você pode participar da turma da seguinte maneira: 

• Aceite um convite: o professor envia um convite para você. Aceite o convite 
no e-mail ou no Sala de Aula. 

Após participar de uma turma em um dispositivo, você estará inscrito nela para 
acessar com qualquer dispositivo. 

 

 

http://www.fespfaculdades.edu.br/
mailto:secretaria@fespfaculdades.edu.br


 

______________________________________________________________________ 
FESP – FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DA PARAÍBA 

Avenida Flávio Ribeiro Coutinho, 220 – Manaíra Shopping – Piso 3 – Loteamento Parque Verde – CEP: 58102-835 – Cabedelo – PB 
www.fespfaculdades.edu.br / secretaria@fespfaculdades.edu.br 

 

Computador Android iPhone e iPad 
 
Se o professor convidar você para participar de uma turma, você receberá um 
convite por e-mail e verá a turma na página "Turmas". 

1. Toque em Sala de Aula. 
2.  Faça login com a conta da Fesp Faculdades. Se você já tiver feito login e 

precisar alternar entre contas, no canto superior esquerdo, toque em 
Menu selecione ou adicione a conta.   

3. No card da turma, toque em Participar. 

 

 

 

Problemas para participar de uma turma? 

Não aparece nenhuma turma para min 

verifique o seguinte: 

• Você fez login no Sala de Aula com a conta da Fesp Faculdades?  
• Verifique se sua conta está vinculada ao APP do Google ClassRoom. toque 

em Menu selecione ou adicione a conta.   

Se o problema persistir, informe ao departamento de TI, através do e-mail 
educacao@fespfaculdades.edu.br 
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