
Configurações de acessibilidade estão integradas 
em todos os Chromebooks. As configurações de 
um usuário estão em todos os dispositivos dele.  
Basta fazer login e pronto. Veja alguns exemplos úteis:

Auxílios visuais: Ative o modo de alto contraste, ajuste fontes 
e tamanhos e instale extensões do Chrome para suporte a cores 
personalizado

Áudio mono: Usuários que tenham audição limitada em um 
ouvido podem ouvir o mesmo som por ambos os alto-falantes

Feedback falado: Use o recurso Select-to-Speak para selecionar 
conteúdo na tela que será lido em voz alta, realçando palavra por 
palavra. Para ler todo o texto em voz alta durante a navegação, 
use o leitor de tela ChromeVox, que também funciona com uma 
tela de Braille conectada.

Interface com foco na voz: Mais de 100 vozes a capella* estão 
disponíveis para compra, para ler texto em voz alta em mais  
de 30 idiomas

* Disponível na Chrome Web Store (goo.gl/t3DQoq)

Com o G Suite, alunos e professores podem 
colaborar em tempo real com ferramentas na 
Web acessíveis de qualquer lugar. Veja alguns dos 
recursos de acessibilidade integrados:

Apresentações: Closed captioning para auxiliar alunos surdos, 
com dificuldade de audição ou que estão aprendendo inglês

Digitação, edição e formatação por voz: Use o microfone 
e ative a digitação por voz para escrever e editar sem teclado 
no Documentos e no Planilhas

Braille: Use uma tela de Braille para ler e editar Documentos, 
Planilhas, Apresentações e Desenhos

Leitor de tela e ampliação: Aumente o zoom ou use o leitor 
de tela em qualquer produto do G Suite para poder ler melhor

Trabalhando para que o Google for Education 
seja mais acessível para todos

edu.google.com

do tempo de ensino pode 
ser perdido administrando 
as necessidades dos 
alunos, incluindo 
tecnologia assistencial

das salas de aula têm 
alunos com necessidades 
especiais
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Estamos criando ferramentas que promovem um 
ambiente mais inclusivo nas salas de aula, onde alunos 
podem trabalhar melhor com suporte a seus estilos e 
necessidades de aprendizado específicos. Acreditamos 
que as ferramentas de acessibilidade podem beneficiar 
cada aluno, professor e funcionário em uma escola.



Ferramentas de acessibilidade  
na sala de aula

Saiba mais sobre acessibilidade no Google (goo.gl/oM1DUF) 

Visite as Centrais de Ajuda do G Suite (goo.gl/Jrtdcp) e do Chromebook (goo.gl/d7Sk7m)

Administradores do G Suite, confiram este site: goo.gl/9RUuRc

Com o G Suite e os Chromebooks, auxiliares podem ficar 
à distância do aluno que estão auxiliando sem deixar de 
colaborar, o que proporciona uma experiência mais comum 
na sala de aula

Os professores podem usar Cast for Education para mostrar 
uma discussão no quadro, para que um aluno não verbal possa 
responder e participar totalmente por texto

edu.google.com

Aumente a visibilidade com o Google Color Enhancer ou o MagX

Agilize os fluxos de trabalho com o Google Docs Quick Create 
e o Google Tone

Melhore o consumo de conteúdo com o Dualless, o Read&Write, 
o VideoNot.es e o Edpuzzle

Previsão de 
palavras, 
tradução e 
reconhecimento 
de fala com 
o Co:Writer

Leitura de tela 
com Snap&Read

Gerador 
automático de 
questionário 
Quizbot para 
Formulários 
Google

Aumente a acessibilidade do Chromebook com extensões e parceiros do Chrome

O Google Drive serve como uma mochila virtual para alunos 
com dificuldade de execução de tarefas, permitindo que eles 
encontrem rapidamente os documentos necessários para que 
possam se concentrar na aula


