
Conheça o ensino e o 
aprendizado de última 
geração
Leve os Chromebooks para sua escola: 
dispositivos versáteis, fáceis de gerenciar e 
seguros voltados para a educação. Ensine e 
aprenda de qualquer lugar, e se prepare para 
grandes inovações.

Dispositivos versáteis voltados à educação
Ofereça ferramentas, apps e recursos úteis para toda a comunidade escolar.

Fáceis de gerenciar e organizar
Tenha controle de todos os dispositivos da escola e receba o suporte da equipe de TI com o 
Upgrade do Chrome Education.

Design voltado para a educação
Projetados para serem rápidos, fáceis de usar e prontos para o aprendizado, os Chromebooks 
aumentam a produtividade dentro e fora da sala de aula.

Segurança integrada a todas as camadas
Reduza os riscos com a segurança multicamadas e as proteções integradas dos 
Chromebooks.

Nunca foram reportados ataques de 
ransomware nos dispositivos Chrome 
OS usados por empresas, consumidores 
e escolas.1

Chromebooks são os 
dispositivos mais usados 
em escolas do ensino 
fundamental e médio2 
com 50 milhões de alunos 
e educadores em todo o 
mundo
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1 Safer Learning with Google for Education (em inglês)
2 Celebrating 10 years of Chromebooks in education (em inglês) 

http://edu.google.com/teachingandlearningupgrade
https://edu.google.com/products/chromebooks/#:~:text=Find%20the%20right%20Chromebook%20for%20students%2C%20teachers%2C%20and%20schools
https://edu.google.com/products/chromebooks/#:~:text=Find%20the%20right%20Chromebook%20for%20students%2C%20teachers%2C%20and%20schools
https://edu.google.com/products/chromebooks/#:~:text=Find%20the%20right%20Chromebook%20for%20students%2C%20teachers%2C%20and%20schools
https://services.google.com/fh/files/misc/safer_learning_with_gfe_onepager.pdf
https://www.blog.google/outreach-initiatives/education/10thbirthday-chromebook-education/


Atenda às necessidades individuais de cada aluno, 
educador e administrador com os Chromebooks.

Produtos que impulsionam a educação
Os Chromebooks oferecem uma ampla variedade de 
dispositivos ágeis, seguros e simples com modelos, 
recursos e acessórios que se adaptam a cada 
usuário.

O Chrome OS é um sistema operacional integrado a 
todos os Chromebooks que prioriza a nuvem e 
oferece uma experiência veloz, simples e confiável 
com atualizações regulares em segundo plano.

Com o Upgrade do Chrome Education, os 
administradores de TI podem otimizar a educação 
com recursos aprimorados de gerenciamento, 
segurança e suporte no Google Admin Console.

Economize tempo e dinheiro
Como os Chromebooks têm baixo custo inicial, você 
pode investir mais em tecnologia de educação na sua 
comunidade escolar. E com dispositivos que precisam 
de menos tempo para ser implantados e gerenciados, 
a equipe de TI pode se dedicar mais à inovação.

Os Chromebooks ajudam sua comunidade escolar a prosperar.

Uma plataforma abrangente para o 
aprendizado digital
Os Chromebooks se integram perfeitamente ao 
Google Workspace for Education, a apps 
conhecidos do Chromebooks App Hub e a 
extensões da Chrome Web Store, criando um 
dispositivo completo e pronto para o ensino e o 
aprendizado.

Versatilidade para todos
Os Chromebooks podem ser usados como desktop, 
laptop ou tablet conversível por estudantes de 
todas as idades e níveis escolares. Temos também 
dispositivos arrojados e profissionais para 
educadores.

Simples de gerenciar e proteger em 
escala
Proteção contra ameaças virtuais com segurança 
integrada: criptografia de dados de 128 bits, 
inicialização verificada e atualizações automáticas. 
O Upgrade do Chrome Education oferece controle 
centralizado de milhares de dispositivos, 
configuração de políticas e muito mais, tudo pelo 
Google Admin Console. 

Durabilidade, reparo fácil e resistência
Graças a componentes como teclados à prova de 
respingos e Gorilla® Glass resistente a arranhões, 
seus dispositivos ficam resistentes ao uso diário. Os 
Chromebooks têm vida útil extensa3 e foram 
projetados para facilitar o reparo, aumentando 
ainda mais a vida útil e reduzindo o lixo eletrônico.

Menor custo 
operacional ao 
longo de três 

anos4

Menos tempo 
para gerenciar 

cada dispositivo4

Menor tempo de 
implantação4

Reinicialização
menos frequente4

Tempo de
reinicialização 

reduzido4

57% 59% 74% 76% 73%
Não se preocupe com custos, 
gerenciamento e performance 
dos dispositivos e invista seu 
tempo ensinando e 
aprendendo.
3 Improving 40 million Chromebooks for education
(em inglês)
4 The Economic Value of Chromebooks for Education 
(em inglês)
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https://edu.google.com/intl/ALL_us/products/workspace-for-education/
https://chromebookapphub.withgoogle.com/apps/epic-books-for-kids
https://chrome.google.com/webstore/detail/insertlearning/dehajjkfchegiinhcmoclkfbnmpgcahj
https://www.blog.google/outreach-initiatives/education/2020-chromebooks/
https://services.google.com/fh/files/misc/google_infobrief_us45739919tm.pdf
http://edu.google.com/teachingandlearningupgrade
https://edu.google.com/products/chromebooks/#:~:text=Find%20the%20right%20Chromebook%20for%20students%2C%20teachers%2C%20and%20schools
https://edu.google.com/products/chromebooks/#:~:text=Find%20the%20right%20Chromebook%20for%20students%2C%20teachers%2C%20and%20schools
https://edu.google.com/products/chromebooks/#:~:text=Find%20the%20right%20Chromebook%20for%20students%2C%20teachers%2C%20and%20schools

