
Guia dos Chromebooks para os responsáveis
O que você sempre quis saber sobre os Chromebooks na sala de aula da sua criança

Sua criança está usando um Chromebook na escola e você deve ter algumas perguntas. 
O Chromebook pode ser diferente do computador que você tem em casa, por isso 
queremos ajudar você a entender o que é um Chromebook e como ele é usado na escola.

Por que sua escola escolheu os 
Chromebooks?
Os professores podem criar atividades e 
materiais de apoio com todos os documentos 
que estudantes precisam. Os alunos recebem 
uma notificação por e-mail quando há uma nova 
atividade no Google Sala de Aula. Assim que o 
professor dá uma nota para o dever de casa, 
enviamos uma notificação para que os 
estudantes vejam o feedback.

Então… o que é um Chromebook?
É um laptop com o sistema operacional Google Chrome. O 
sistema operacional Chrome foi projetado para funcionar na 
nuvem, o que significa que quase tudo (arquivos, apps e até o 
desktop) fica on-line (fora do laptop) e não muda, onde quer 
que você faça login. Isso significa que você nunca vai perder 
seus arquivos ou trabalhos em andamento (tudo está salvo na 
nuvem). Está sem Wi-Fi? Os Chromebooks também 
armazenam arquivos localmente e funcionam off-line.

O que a criança realmente faz em um 
Chromebook?
Isso varia de escola para escola, mas a 
resposta pode ser “praticamente tudo”. 
Ferramentas conhecidas, como as 
Apresentações, os Documentos e as Planilhas 
do Google facilitam a colaboração na sala de 
aula. Existem também apps para aprender 
habilidades como criar vídeos, gravar 
podcasts e programar. Talvez seu filho 
também tenha comentado sobre o Google 
Sala de Aula. Essa é uma ferramenta que 
alguns professores usam para organizar as 
atividade dos alunos na sala de aula e enviar 
dever de casa e projetos.

Se você tem curiosidade sobre os tipos de 
ferramentas de aprendizado que os 
professores usam nos Chromebooks, 
conheça o Chromebook App Hub em 
g.co/chromebookapphub.

Os alunos podem usar as 
contas EDU para continuar 
aprendendo em casa

https://support.google.com/chromebook/answer/3214688?hl=en


● Você tem seu próprio Chromebook na escola ou compartilha com 
os colegas?

● O que você mais gosta de fazer em um Chromebook?

● Quais regras sua escola tem sobre o uso de Chromebooks?

● Quando você usa seu Chromebook na escola?

● Como o Chromebook mudou sua rotina escolar?

● Qual é a coisa mais incrível que você pode fazer ou criar com um 
Chromebook?

As ferramentas de aprendizado mais usadas nos Chromebooks incluem:

Recursos da Web

Acesse uma grande variedade de sites 
educacionais com conteúdo que vai de 
aulas de matemática e audiolivros a 
visitas virtuais a museus e webcams de 
animais selvagens.

Edição de vídeo

Crie, visualize e edite vídeos para 
compartilhar com colegas, familiares e 
amigos.

Quer saber mais?
Aqui estão algumas perguntas para fazer para seu filho:

Se quiser saber mais sobre os Chromebooks, 
confira edu.google.com/products/chromebooks
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Programação

Aprenda a codificar em várias 
linguagens de programação, de 
Scratch a Python.

Desenho

Faça esboços, pinturas e ilustrações. 
Crie e grave músicas.

https://edu.google.com/products/chromebooks/?modal_active=none

