
ACESSIBILIDADE

Facilite a acessibilidade
Atenda às diversas necessidades de aprendizagem para cada aluno desenvolver ao máximo 
as próprias potencialidades. Com as configurações intuitivas de acessibilidade que acompanham 
os alunos em todos os dispositivos, eles têm bom desempenho em qualquer lugar.

Aprimore a aprendizagem de todos
Personalize as experiências de aprendizagem e ajude cada aluno individualmente. 
Ao ampliar o ambiente de ensino, você facilita a colaboração e a participação nas atividades 
da sala de aula.

Diversidade com inclusão
Permita que os alunos acessem as próprias configurações de acessibilidade e crie um ambiente 
de aprendizagem personalizado que valorize os pontos fortes e reduza as dificuldades.  

Conheça o Teaching 
and Learning Upgrade

Comece a usar os recursos de acessibilidade 
hoje mesmo: edu.google.com/accessibility

  

Ajude cada aluno a progredir
O Google for Education tem ferramentas 
de acessibilidade integradas que ajudam cada aluno 
a aprender e acessar informações da melhor forma.

Mais de 93 milhões
de crianças apresentam algum tipo de deficiência no mundo. 
Fonte: unicef.org/disabilities/

"O que funciona para crianças com necessidades especiais 
funciona para todos. Essas estratégias sempre dão certo." 
– Suley Castillo, coach instrucional, Dallas ISD

http://edu.google.com/teachingandlearningupgrade
https://edu.google.com/intl/pt-BR/why-google/accessibility/
https://sites.unicef.org/disabilities/


Encontre inspiração no Chromebook App Hub
Aprimore a aprendizagem ainda mais com os apps de acessibilidade para Chromebooks dos parceiros 
do Google for Education: 

Co:Writer Universal: tem ferramentas 
como previsão de palavras, compatibilidade 
com idiomas e reconhecimento de fala para 
ajudar com diversas situações, inclusive dislexia 
e barreiras linguísticas.

EquatIO: os alunos digitam, escrevem à mão 
ou ditam fórmulas, gráficos e equações 
matemáticas de maneira intuitiva. 

Snap&Read: ajuda os alunos com transtorno 
de leitura, déficit de atenção e barreiras 
linguísticas a ler páginas da Web, arquivos 
do Documentos Google e PDFs.

Fluency Tutor for Google: a leitura em voz 
alta fica mais divertida e prazerosa para 
os alunos que precisam de ajuda.

Encontre outros apps no Chromebook App Hub em g.co/chromebookapphub.

"Quando começamos a usar os recursos de acessibilidade 
dos Chromebooks e do Google Workspace, não fazíamos ideia 
do quanto eles ajudariam na educação especial. Hoje vemos 
os benefícios de deixar os alunos mais responsáveis pela 
própria aprendizagem, com liberdade para trabalhar."
Chad Flexon, supervisor de ensino, Harrison Township 
School District
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Conheça o Teaching 
and Learning Upgrade

Todos participam e aprendem juntos

Acessibilidade na sala de aula

Conte como você ampliou a aprendizagem 
na sala de aula usando as ferramentas de 
acessibilidade do Google for Education.

Compartilhe suas dicas de acessibilidade 
em goo.gl/yCdh8d.

Comece a usar os recursos de acessibilidade 
hoje mesmo: edu.google.com/accessibility

ACESSIBILIDADE

Conheça os recursos de acessibilidade integrados

● Otimização de toque
● Ajustes de tela e recursos visuais
● Áudio mono e ajustes de som
● Selecionar para ouvir
● Leitor de tela ChromeVox
● Acesso com interruptor

Saiba como ativar as ferramentas de acessibilidade 
do Chromebook em goo.gl/d7Sk7m.

Facilite o trabalho em equipe

● Digitação, edição e formatação por voz
● Closed captions
● Lupa
● Leitor de tela e suporte a braille
● Controle somente pelo teclado

Veja o guia do usuário do Google Workspace sobre 
acessibilidade em goo.gl/Jrtdcp.

https://chromebookapphub.withgoogle.com/apps?filters=accessibility-and-assistive-tools
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5CIFsio_kFP9NR4o497joDTt53u1voCQjtZ8qodty__wUpA/viewform
http://edu.google.com/teachingandlearningupgrade
https://edu.google.com/why-google/accessibility
https://support.google.com/chromebook/answer/177893/ativar-recursos-de-acessibilidade-do-chromebook?hl=pt-br
https://support.google.com/a/answer/1631886/guia-do-usu%C3%A1rio-do-google-workspace-para-acessibilidade

