
O Education Plus é a edição mais avançada 
do Google Workspace for Education. Inclui 
todas as funcionalidades de segurança 
avançadas e ferramentas premium de ensino 
e aprendizagem do Education Standard, 
do Teaching and Learning Upgrade 
e muito mais.* Implemente o Education Plus 
para transformar o ambiente de 
aprendizagem digital da sua instituição.

Estamos sempre a melhorar com o seu feedback, 
ao adicionar funcionalidades e atualizações para 
corresponder às suas necessidades e objetivos de educação. 

Proteja a sua escola com ferramentas avançadas que fornecem mais visibilidade, 
estatísticas e controlo, para que o ensino e a aprendizagem continuem sem interrupções.

Dê autonomia aos educadores para que façam o seu melhor trabalho com ferramentas atualizadas 
que lhes permitem comunicar e interagir com os alunos a partir de qualquer lugar.
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* Saiba mais sobre cada edição do Google Workspace for Education em 
edu.google.com/workspaceforeducation

http://edu.google.com/educationplus
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Estas ferramentas melhoradas permitem uma transformação digital com funcionalidades de ensino 
e aprendizagem premium e funcionalidades de segurança proativas, além de armazenamento 
adicional, o Cloud Search, reuniões maiores, apoio técnico mais rápido e muito mais.

Uma vez que o Education Plus é cobrado por inscrição 
(por aluno), a sua instituição pode disponibilizar as 
vantagens do Education Plus a toda a comunidade 
educativa. Por cada quatro licenças de alunos adquiridas, 
irá receber uma licença de pessoal. O requisito mínimo de 
compra é determinado pelo tamanho da escola para que 
nunca compre mais do que o necessário.

Resolva problemas mais rapidamente com 
a ajuda de uma equipa de apoio técnico 
de especialistas do produto.*
* Está disponível apoio técnico para instituições 
que adquiram mais de 200 licenças.

● Reuniões maiores. Ligue-se a até 250 participantes em cada 
reunião virtual ou faça stream em direto para até 100 000 visitantes 
no domínio.

● Melhore as experiências de aulas. Sincronize as listas do 
Classroom do seu sistema de informações de alunos para 
gerir as listas de turmas em escala. Permita que o conteúdo 
e as ferramentas sejam utilizados com facilidade
diretamente no Classroom, através dos suplementos do 
Classroom, e obtenha inspiração para o seu programa 
curricular com os modelos de cursos.

● Promova a integridade académica. Investigue possíveis 
instâncias de plágio e utilize as correspondências da escola para 
analisar as entregas relativamente a um repositório pertencente 
à escola de trabalhos de alunos anteriores com os relatórios de 
originalidade ilimitados.

● Aumente a interação. Tire partido das funcionalidades de fácil 
utilização do Google Meet, como aulas gravadas, monitorização 
da participação, salas de sessão dividida, Perguntas e respostas, 
sondagens e muito mais. 

● Segurança digital proativa. Evite, 
detete e remedeie rapidamente e com 
facilidade os incidentes de segurança 
e monitorize o estado de funcionamento 
das funcionalidades de segurança.

● Obtenha um maior controlo sobre os 
seus dados. Efetue a gestão dos seus 
dispositivos móveis, além dos seus 
dados, com base na região geográfica.

● Obtenha estatísticas. Aceda 
a estatísticas ao exportar os registos do 
Gmail e do Classroom para analisar 
no BigQuery ou nas suas próprias 
ferramentas e extraia a partir de registos 
de auditoria avançados para o Drive 
ou dispositivos.

 

Utilize as funcionalidades do Google para 
pesquisar conteúdos no seu domínio com o 
Cloud Search da sua instituição

Obtenha o armazenamento necessário para 
suportar as ferramentas avançadas
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Com o Education Plus, receba 20 GB adicionais por cada 
licença paga, além dos 100 TB de armazenamento na nuvem 
conjunto partilhado pela sua entidade.
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