
O Education Fundamental é um pacote gratuito de 
ferramentas fáceis de usar que oferece uma base 
flexível e segura para a aprendizagem, a 
colaboração e a comunicação, tudo em um só lugar.

Mais de 170 milhões de alunos 
e educadores já usam o Google Workspace 
for Education.

Proporcione uma experiência fácil e integrada de colaboração, comunicação e participação em tempo 
real a toda a comunidade escolar.

Os educadores poupam tempo ao criar, organizar, compartilhar e atribuir notas às atividades em um 
mesmo lugar. Com o login único, todos têm acesso aos próprios arquivos em qualquer dispositivo.

Aproveite a segurança multicamadas de ponta com recursos integrados e automatizados que 
simplificam o gerenciamento.
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O Education Fundamental é um pacote gratuito de ferramentas que proporciona oportunidades 
de aprendizagem colaborativa em uma plataforma segura, com o Sala de Aula, o Google Meet, o 
Drive, o Documentos, o Formulários, o Apresentações, o Chat, o Gmail e o Agenda.

● Colabore em tempo real com 
o Google Meet, o Documentos, 
o Planilhas, o Apresentações, 
o Sites e o Jamboard.

● Mantenha contato com alunos, 
educadores, responsáveis 
e administradores em qualquer 
lugar com o Google Meet, o Chat 
e o Gmail.

● Crie um ambiente de aprendizagem 
inclusivo com configurações de 
acessibilidade individuais que se 
adaptam ao estilo de cada aluno.

● Ajude os educadores a poupar tempo 
com o Sala de Aula e o Atividades 
criando cursos, organizando tarefas, 
distribuindo testes e enviando 
feedback detalhado com facilidade.

● Mantenha a consistência das notas 
e do feedback com rubricas e um 
banco de comentários. 

● Ajude os educadores a simplificar 
o gerenciamento da carga de 
trabalho postando e agendando 
atividades e criando listas de tarefas 
no Sala de Aula.

● Incentive ideias originais 
e a integridade acadêmica com 
verificações rápidas que detectam 
problemas de originalidade 
em citações.

● Aproveite as práticas de proteção 
de dados do Google, que estão 
sempre em compliance com 
padrões rigorosos de privacidade 
e segurança e passam pela auditoria 
de terceiros.

● Estenda a segurança a todos os 
dispositivos com o gerenciamento 
de dispositivos móveis e tenha a 
mesma proteção em todos eles.

● Ative o uso de chaves de segurança 
e verificação em duas etapas para 
uma camada extra de autenticação.

● Proteja os dados confidenciais do 
Gmail e do Drive com a Prevenção 
contra perda de dados (DLP) 
automatizada.

Escolha as opções mais adequadas aos requisitos da sua instituição: 

Saiba mais sobre cada edição.

Conte com 100 TB de 
armazenamento em nuvem 
em pool compartilhado pela 
sua organização.

Education Standard: 
melhorias de segurança 
e análise 

Education Plus: 
uma melhoria completa 
e uma verdadeira 
transformação digital

Teaching and Learning 
Upgrade: ferramentas para 
aprimorar o ambiente de 
aprendizagem digital
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