A tecnologia não vai
melhorar a educação por si
só, mas pode ser uma parte
fundamental da solução."

Ajude a sua instituição a colaborar facilmente,
simplifique o ensino e mantenha o ambiente de
aprendizagem em segurança.

Utilize ferramentas flexíveis
e seguras gratuitamente*
com o
ou adicione
as capacidades melhoradas
necessárias com o

Ajude comunidades
escolares a aumentar o
respetivo impacto com
ferramentas gratuitas*
para uma comunicação
e colaboração em
tempo real numa
plataforma segura.

Proteja a sua
comunidade escolar
com ferramentas de
análise e segurança
avançadas que lhe dão
controlo, visibilidade
e estatísticas.

Melhore o impacto
educativo com
a comunicação
por vídeo avançada,
experiências de turma
melhoradas
e ferramentas para
impulsionar a
integridade académica.

Transforme a sua escola
com uma solução
abrangente que inclui
ferramentas de análise
e segurança avançadas,
ferramentas de ensino
e aprendizagem
melhoradas e
muito mais.

* Gratuito para instituições elegíveis..

Saiba mais sobre as edições do Google
Workspace for Education em

O Education Fundamentals é um conjunto
gratuito de ferramentas para instituições
elegíveis que proporciona oportunidades de
aprendizagem colaborativas através de uma
plataforma segura.

O Education Standard fornece um ambiente de
aprendizagem mais seguro com ferramentas de
análise e segurança proativas. Esta edição tira
partido das capacidades do Education
Fundamentals.

O Teaching and Learning Upgrade fornece
O Teaching and Learning Upgrade
oportunidades de impacto educativo com
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comunicação por vídeo avançada, experiências
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Education
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Education Fundamentals ou Education
Standard.
● Colabore em tempo real com o Docs,
Sheets, Slides, Sites e Jamboard.
● Ajude os educadores a poupar tempo
ao gerirem as respetivas turmas com o
Classroom e a funcionalidade Tarefas.
● Comunique virtualmente a partir de
qualquer lugar com o Google Meet,
Chat e Gmail.
● Ative a aplicação de chave de segurança
e a validação em dois passos para obter
uma camada adicional de autenticação.
● Mantenha-se um passo à frente
da Prevenção contra a perda de dados
do Gmail e Drive.
● Funciona em conformidade com as leis
FERPA, COPPA e RGPD.

100 TB de armazenamento na nuvem conjunto
partilhado pela sua entidade.

● Evite, detete e resolva ameaças com
o Centro de segurança, que inclui painéis
de controlo, a página do estado
de funcionamento e a ferramenta
de investigação.
● Efetue a gestão de dispositivos e apps
centralmente para realizar auditorias
e aplicar regras.
● Obtenha mais estatísticas com
a exportação do registo do Classroom e
registo do Gmail para analisar no BigQuery.
● Monitorize a utilização no seu domínio com
os registos de auditoria para o Drive,
dispositivos, LDAP e muito mais.

O mesmo armazenamento que o Education
Fundamentals.

● Ligue-se a até 250 participantes ou faça
stream em direto para até 10 000 visitantes
no domínio no Google Meet.
● Melhore a interação da aprendizagem no
Google Meet com as Perguntas e
respostas interativas, sondagens,
monitorização
da participação, salas de sessão dividida
e gravações.
● Integre as suas ferramentas de terceiros
favoritas com os suplementos
do Classroom.*
● Obtenha relatórios de originalidade
ilimitados e procure correspondências
entre colegas num repositório de trabalhos
anteriores de alunos.

O mesmo armazenamento que o Education
Fundamentals, além dos 100 GB adicionados
por cada licença ao conjunto partilhado.

O Education Plus é a edição mais avançada do
O Education Plus é a edição mais
Google Workspace for Education. Inclui todas
avançada do Google Workspace for
as funcionalidades de análise e segurança
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aprendizagem, como o Education
Standard, o Teaching and Learning
Upgrade e muito mais.

● Faça stream em direto para até 100 000
visitantes no domínio com o Google Meet.
● Torne as informações mais acessíveis
e fáceis de encontrar com o seu próprio
Cloud Search.
● Crie e efetue a gestão de turmas à escala
ao sincronizar as listas do Classroom
a partir do seu sistema de informações
de alunos.*
● Obtenha tempos de resposta mais
rápidos de uma equipa de apoio técnico
de especialistas do produto.

O mesmo armazenamento que o Education
Fundamentals, além dos 20 GB adicionados
por cada licença ao conjunto partilhado.

Compare todas as funcionalidades e encontre as edições adequadas para a sua instituição em
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* Disponível brevemente.

