
Dica: 
Tenha certeza de que está logado apenas com a conta @edu em
seu computador. 
Como normalmente já possuimos uma conta pessoal, se ela
estiver logada em qualquer serviço google em seu computador,
provavelmente haverá algum problema de conflito entre contas.
 Use, de preferencia uma janela anonima para acessar sua
conta do Sala de Aula e evite este problema de conflito.  

COMO INSERIR VIDEO DO YOUTUBE EM
UMA ATIVIDADE
GOOGLE CLASSROOMTPA

Conectados



Janela anônima
Os principais navegadores de internet têm opções para que
você acesse a rede de modo oculto. Chamada de janela
anônima ou privativa, essa opção permite que o usuário
acesse sites sem que sejam salvos cookies, dados de
formulários, downloads, histórico de navegação e de
pesquisa. 
Essa é uma boa dica quando estamos utilizando
computadores "publicos" para evitar deixar nossos dados
gravados. 
 
 
 

Clique com o botão direito do mouse
no icone do seu provedor, vai abrir

esta janela, observe tem um icone na
cor preta "Nova janela anonima"

 
 



inserir o titulo e as instruções
clique em adicionar
escolha Youtube

Editando a atividade: 

 clique na aba atividades
depois em:  +criar
escolha atividade

No google Sala de Aula, ao acessar a sua turma:



 na janela de pesquisa você insere o tema ou link do video
que deseja inserir
clicar na lupa para pesquisar

Será aberta uma janela para pesquisa no Youtube:

clique sobre o vídeo desejado
clique em adicionar 

Escolha o vídeo que deseja: 



Se a atividade deve ser encaminhada para todos os
estudantes
Se haverá uma data para entrega da atividade
haverá pontuação? 
Rubrica? 
Esta atividade deverá fazer parte de algum tópico?
Se não criar tópicos ela será adicionada como uma
atividade geral, é importante definir tópicos para
organizar o espaço criado.

Antes de clicar em  "Criar atividade" para salvá-la,
observe as configurações  de envio na barra lateral
direita da sua tela e defina:
 

 
Após as definições clique em Criar Atividade neste
mesmo lado da tela, acima. 
 

Pronto, seu vídeo foi adicionado a atividade. 


