
COMO ACESSAR A AGENDA DO SGD NO SEU SMARTPHONE 

1. Acesse a “Agenda SGD - DA Prom” no computador: 

 (por meio de um navegador: Chrome, Firefox, etc) 

a. Pré-requisito: ter uma conta Google. Caso não possua, poderá criá-la por meio do 

website https://accounts.google.com/signup?hl=pt-BR.,da seguinte forma: 

1) Acesse o “Google Agenda”: 

a) Entre no endereço: https://calendar.google.com. 

 

 

 

b) Insira os dados da sua conta Google para acessar o calendário (email e senha): 

 

 

 

 

 

 

https://accounts.google.com/signup?hl=pt-BR
https://calendar.google.com/


 

c) Digite no campo “outras agendas”:agendasgd@gmail.com, para passar a 

visualizá-la: 

 

 

d) As informações da agenda do SGD passarão a ser exibidas: 

 

 

  

mailto:agendasgd@gmail.com


2. Acesse a “Agenda SGD - DA Prom” no iPhone (iOS): 
a. Pré-requisito: ter acessado e incluído a agenda do SGD no navegador de internet ao 

menos uma vez (executar os passos do item 1). 
1) Instale o aplicativo “Google Agenda”: 

a) Abra no iPhone o aplicativo “AppStore”: 

 

b) Busque por “google agenda” 

 

 

c) Selecione o aplicativo “Google Agenda” e toque em instalar: 

 

d) Aguarde enquanto o novo aplicativo é instalado. 

  



2) Realize o login no “Google Agenda”: 

a) Abra o “Google Agenda”: 

 

b) Selecione uma conta já existente ou adicione uma conta: 

 

c) Faça o login usando sua conta ou crie uma conta Google:  

 

  



3) Acesse suas agendas: 

a) Verifique todas as agendas que a sua conta tem acesso: 

 

b) Selecione no quadrado respectivo  para exibir a “Agenda SGD”: 

 

c) Caso tenha outras dúvidas, selecione em “ajuda e feedback”. 

  



 

3. Acesse a “Agenda SGD - DA Prom” no Android: 
a. Pré-requisito: ter acessado e incluído a agenda do SGD no navegador de internet ao 

menos uma vez (executar os passos do item 1). 
1) Realizar login no aplicativo “Google Agenda”: 

 

a) Abra no Android o organizador “Google” e no aplicativo “Google Agenda”: 

 

b) Atualize suas agendas para passar a visualizar a agenda do SGD: 

 

c) Sincronizar a agenda:  

 



 

 

d) Selecione no quadrado  respectivo para exibir a “Agenda SGD”: 

 

e) Caso tenha outras dúvidas, selecione em “ajuda e feedback”. 

 


