
 

 

                                                                                                                 
 

 

Colégio Santa Clara e os novos tempos 

em parceria com o Google For Education 

 

O gigante da tecnologia também é gigante na educação. Oferecer a alunos 

e professores novas formas de interação e estudo é a missão do Google for 

Education, divisão educacional do Google. 
 

A tecnologia mudou a forma como as coisas são feitas. A era digital veio para ficar e com ela 

vieram novos comportamentos, novas formas de comunicação, compartilhamento, e claro, 

novas formas de ensinar e aprender. O gigante Google, fundado em 1998, criou o Google for 

Education, área especializada em pesquisar e criar soluções tecnológicas que ajudam a colocar 

o aluno no centro do processo de ensino e aprendizagem e melhorar o desempenho das turmas. 

O G Suite for Education 

Imagine um conjunto poderoso de ferramentas de edição de texto, planilhas, slides e desenhos. 

Acrescente ferramentas de organização como bloco de notas, agenda e lista de tarefas. Some 

ferramentas de comunicação, e-mail, chat, áudio e vídeo-chamadas. Aumente as possibilidades 

com aplicativos de realidade virtual e aumentada. Organize, produza e compartilhe tudo, em 

tempo real e de qualquer computador ou celular. Esse é o G Suite for Education, o conjunto de 

aplicativos Google para educação. 

Vantagens G Suite for Education 

- Melhora a relação alunos e professores 

- Armazenamento ilimitado 

- Segurança e Privacidade 

- Incentiva a colaboração 

- Acesso de qualquer lugar 

- Melhor feedback

O poder do compartilhamento 

A experiência do trabalho compartilhado levado a outro nível. Além da facilidade e da 

simplicidade, o poder do compartilhamento também está presente em todos os produtos 

Google para educação. A edição compartilhada permite que professores e alunos trabalhem 

em tempo real em documentos, planilhas, apresentações, sites, mapas, formulários e muitos 

outros. Mais agilidade na organização e comunicação e mais tempo para as coisas criativas e 

inovadoras. 

https://edu.google.com/intl/pt-BR/


 

 

                                                                                                                 
 

 

 

Celular - O mundo na palma da mão 

Lugar de celular é fora da sala de aula? Não se for usado com criatividade em um processo 

onde o aluno é o protagonista da sua jornada. Todos os aplicativos do G Suite for Education 

estão disponíveis para celulares e tablets, garantindo a colaboração de qualquer lugar com 

recursos que funcionam On e Off Line. 

Google Classroom 

O Google Classroom, ou Google Sala de Aula, reúne algumas ideias simples que facilitam a 

comunicação, simplificam tarefas e aumentam a colaboração. Tudo isso para transformar a 

sala de aula e tornar o ensino mais produtivo e significativo. 

 

O Google Sala de aula é um produto que faz parte do G Suite for Education, e trabalha em 

conjunto com os outros aplicativos Google para que os professores e alunos possam se 

comunicar facilmente, além de criar turmas, distribuir trabalhos e manter a organização 

dentro ou fora da sala de aula. 

Benefícios do Google Classroom 

- Configuração fácil 

- Poupa tempo e papel 

- Mais organização 

- Comunicação e feedback aprimorados 

 

Sobre o Google 

Fundado 1998, o Google nasceu com um pé na educação. Criado por Larry Page e Sergey Brin, 

dois estudantes de doutorado da universidade de Stanford com a missão de “organizar toda a 

informação e torná-la mundialmente acessível e útil”. Enquanto os motores de buscas 

convencionais classificavam os resultados pela quantidade de visitas e palavras chave, Larry e 

Sergey criaram um sistema que analisava a relevância de cada página. 

 

O crescimento foi exponencial, o que resultou em uma cadeia de outros produtos que vão muito 

além do sistema de busca. Sete aplicativos Google já contam com mais de 1 bilhão de usuários 

cada (Pesquisa, YouTube, Maps, Gmail, Chrome, Android, Play Store). Os produtos Google 

para educação estão presentes em 7 das 8 universidades americanas da Ivy League, 

reconhecidas pela excelência educacional ao longo da história. 

https://edu.google.com/intl/pt-BR_ALL/k-12-solutions/classroom/?modal_active=none


 

 

                                                                                                                 
 

 

 

 

Principais aplicativos e funções 

Aplicativo  Função 

Google Classroom  
Crie turmas, distribua tarefas, faça testes, envie feedback e 

veja tudo em um único lugar. 

Gmail e Meet Conecte-se com email, bate-papo e videoconferência. 

Google Agenda 
Organize sua agenda e compartilhe eventos com quem faz 

parte da sua vida. 

Google Drive 
Um lugar seguro para armazenar todos os seus arquivos. 

Documentos Google 
Edite e compartilhe todos os seus documentos onde você 

estiver. 

Planilhas Google Edite e compartilhe as planilhas em qualquer lugar. 

Apresentações Google 
Conte histórias com apresentações que você pode criar e 

levar para onde quiser. 

Formulários Google 
Colete e organize informações em pequena ou grande 

quantidade. 

Desenhos Google 
Crie gráficos e fluxogramas com formas, texto e imagens. 

Google Photos 
Armazenamento gratuito e organização automática para 

todas as suas memórias. 

Google Keep 
Crie, edite e compartilhe notas registrando suas ideias onde 

quer que você esteja. 

 


