Guia do Google Workspace for Education para
os responsáveis
Você já deve ter ouvido falar do Google Workspace, que inclui
apps como Gmail, Documentos Google, Apresentações,
Planilhas, Formulários, Drive e muito mais. As escolas têm
acesso a uma versão sem custos do Google Workspace for
Education, que inclui o Google Sala de Aula, e ajuda as crianças
na criação, comunicação e colaboração na escola e em casa.
Tudo isso é feito em um ambiente seguro e usando qualquer
dispositivo.
Fale mais sobre o Google Workspace for Education...
Hoje, o Google Workspace for Education é usado por mais de 120 milhões de estudantes e professores no mundo
todo. Essas ferramentas ajudam educadores e alunos na comunicação, colaboração e gerenciamento das salas
de aula. O Google Workspace também tem recursos de acessibilidade integrados para oferecer suporte
a estudantes com necessidades e estilos de aprendizagem diversos, o que cria salas de aula mais inclusivas.

Como sua criança está usando o Google Workspace na escola?
As escolas fornecem uma Conta do Google gerenciada pela instituição para estudantes e professores com fins
educacionais e podem ativar serviços adicionais, além dos recurso básicos do Google Workspace for Education.
Aqui estão algumas das ferramentas do Google Workspace mais usadas na sala de aula e o modo como as
crianças utilizam esses recursos.

Ferramentas do Google Workspace usadas pelas crianças
Sala de Aula

No Google Sala de Aula, sua criança encontra todas as atividades em um só lugar, se comunica com
o professor e recebe feedback e notas. Como membro da família, você pode ativar os Resumos para
o responsável e acompanhar o progresso da criança.

Formulários

Os professores podem usar os recursos educacionais para criar questionários nos Formulários Google. Com
esses testes, as crianças mostram o que aprenderam ou estudam com os colegas. Muitos professores usam
os Formulários em atividades interativas na sala de aula, para coletar informações para viagens escolares
e festas ou para criar perguntas que vão ser respondidas nas reuniões com as famílias.

Agenda

Cada turma do Google Sala de Aula tem uma agenda própria, o que ajuda a criança a saber quando tem
algum evento ou atividade. Os professores também usam a Agenda para informar os horários disponíveis
para reuniões com os estudantes e familiares.

Drive

O Drive é a mochila virtual da criança que armazena e organiza atividades, documentos ou o material das
aulas de forma segura. Tudo isso pode ser acessado em qualquer dispositivo. Isso significa que todas as
informações importantes e os trabalhos escolares da criança são salvos automaticamente, evitando perdas.
Considere separar um tempo para revisar com a criança todos os trabalhos escolares que estão
armazenados no Google Drive.

Recursos de
acessibilidade

Os recursos de acessibilidade são integrados ao Google Workspace for Education e ajudam a criança
a aprender de uma maneira que funcione para ela. É possível usar a digitação por voz, um leitor de tela,
conectar uma linha braille ou usar legendas nas Apresentações Google ou no Meet como suporte.

Saiba mais sobre o comprometimento do
Google for Education com a privacidade
e segurança.

Como sua criança colabora e se comunica usando o Google Workspace
Documentos,
Planilhas e
Apresentações

Sua criança pode criar documentos, planilhas, apresentações e colaborar com os colegas
e professores em tempo real. Assim, ela pode compartilhar trabalhos, receber feedback
e fazer edições instantaneamente.

Google Meet

Quando não é possível fazer reuniões presenciais entre familiares/responsáveis e professores,
a escola pode usar o Meet para organizar uma reunião virtual. O Meet também é um boa solução
para o ensino a distância. Os professores podem dar aulas e se comunicar com a turma enquanto
não for possível fazer isso pessoalmente. O Meet também oferece recursos para os professores,
incluindo a capacidade de silenciar e remover participantes para ajudar no gerenciamento da turma.

Como os dados das crianças são protegidos?
O Google tem o compromisso de criar produtos que ajudam
a proteger a privacidade dos estudantes e professores, além de
oferecer segurança avançada para as escolas. Quando uma criança
usa o Google Sala de Aula ou o Google Workspace for Education,
não nos apropriamos dos dados dela, não exibimos anúncios
e fazemos tudo em conformidade com as leis FERPA1e COPPA2.
Saiba mais sobre o compromisso do Google for Education
com a privacidade e a segurança em google.com/edu/privacy.

Quer saber mais? Veja algumas perguntas para começar a falar sobre o assunto:
●

Quais são seus projetos em grupo mais recentes? Como você participou deles?

●

Qual foi seu projeto em grupo favorito? Qual foi o tema e o que você aprendeu?

●

Como o Google Sala de Aula ajuda você a administrar seus trabalhos escolares?

●

Onde você acessa suas atividades?

●

Como você pode acessar suas atividades em casa?

Para saber mais sobre o Google Workspace for Education, consulte
nossos treinamentos da Central de professores e a Central de Ajuda,
assista a um tutorial ou acesse nosso site.
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