
Incentive a originalidade e 
o pensamento crítico
Os relatórios de originalidade usam a Pesquisa Google para ajudar os estudantes 
a incorporar influências externas na escrita e para permitir que os professores 
verifiquem a integridade acadêmica com mais facilidade.

Ajude os estudantes a criar 
trabalhos excelentes
Mostre aos estudantes como aproveitar e 
incorporar ideias externas às atividades. 

● Ensine os estudantes a fundamentar os 
próprios pensamentos ao verificar se há 
citações recomendadas antes de entregar os 
trabalhos

● Os estudantes têm acesso a ferramentas que 
detectam plágio não intencional antes de 
enviar os trabalhos

● Explique como funciona a citação de fontes 
externas em trabalhos acadêmicos

Ajude os professores a avaliar 
rapidamente a autenticidade
Ensine os professores a economizar tempo 
ao analisar se há plágio nos trabalhos dos 
estudantes.

● Com um único clique, compare os trabalhos 
dos estudantes com centenas de bilhões de 
páginas da Web e mais de 40 milhões de livros

● Acabe com as pesquisas manuais e 
simplifique as avaliações destacando 
automaticamente os trechos que precisam de 
citações e indicando links para fontes externas

● Salve, compartilhe e imprima os relatórios de 
originalidade com facilidade

Os relatórios de 
originalidade 
estão disponíveis 
no Google Sala 
de Aula e na 
ferramenta 
Atividades

Sala de Aula

Atividades

Saiba mais em 
edu.google.com/products/originality            



Saiba mais em 
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© 2021 Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043

Este conteúdo pertence a você e aos 
seus estudantes

Nos relatórios de originalidade, a propriedade 
intelectual está protegida e o conteúdo 
pertence à sua escola. O Google não se 
considera proprietário dos seus dados, mas 
assumimos a responsabilidade de manter 
essas informações privadas e em segurança.

Saiba mais em 
edu.google.com/products/originality            

Saiba mais na Central de privacidade e 
segurança: edu.google.com/privacy

Professores que usam a versão gratuita do Google Workspace for Education Fundamentals 
podem usar os relatórios de originalidade em até cinco atividades por turma. Ao se 
inscrever no Teaching and Learning Upgrade ou no Google Workspace for Education Plus, 
os professores têm direito a gerar um número ilimitado de relatórios de originalidade.

As edições premium também oferecem um repositório particular de propriedade da escola 
para comparar os trabalhos dos estudantes. Quando os professores usam os relatórios de 
originalidade no Google Sala de Aula ou na ferramenta Atividades, os textos dos estudantes 
são adicionados automaticamente ao repositório. Também é possível incluir ou remover 
trabalhos manualmente.
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Faça upgrade para ter acesso aos relatórios 
de originalidade premium

http://edu.google.com/privacy

