
Aproveite os recursos do Education 
Fundamentals* com o Education Standard, 
que inclui ferramentas avançadas de segurança 
e análise para proteger de forma proativa os 
dados e a privacidade, garantindo a segurança 
de toda a comunidade escolar contra os riscos 
em constante evolução.

Desde 2005, 1.327 violações de dados causaram o 
vazamento de 24,5 milhões de dados escolares, 
principalmente nos últimos anos.*
* Fonte: Comparitech, julho de 2020

Promova a proatividade em 
todo o ciclo de segurança 
ao prevenir, detectar 
e eliminar ameaças.

Mantenha toda 
a comunidade escolar 
protegida contra as 
ameaças digitais com 
controles de 
segurança integrados.

Veja mais insights que 
ajudam a otimizar seus 
sistemas com a análise de 
dados em todo o domínio.

EDUCATION STANDARD

* Saiba mais sobre cada edição do Google Workspace for Education em 
edu.google.com/workspaceforeducation

https://www.comparitech.com/blog/vpn-privacy/us-schools-data-breaches/
http://edu.google.com/educationstandard
http://edu.google.com/educationstandard
http://edu.google.com/workspaceforeducation


Ou faça upgrade para 
a solução mais abrangente, 
o Education Plus, que inclui 
ferramentas aprimoradas de 
ensino e aprendizagem, 
segurança proativa, 
insights e muito mais.

Torne seu plano de segurança mais proativo com o Education Standard. 

Use as análises e os controles de segurança avançados para proteger 

os dados, garantir a privacidade e manter a comunidade escolar a salvo 

das ameaças digitais.

● Proteja os dados móveis da escola gerenciando dispositivos e apps, realizando auditorias e aplicando 
regras com o 

● Defina  para limitar ou distribuir dados onde necessário
● Impeça violações com as  para definir proativamente regras 

de compartilhamento de arquivos
● Mova os dados de usuários e registros do Microsoft Exchange, Microsoft SharePoint, Box ou outro 

domínio do Google Workspace com um processo simples de 
● Use  para automatizar a associação em grupos de acordo com os atributos do usuário

● Lide com os problemas assim que eles surgem com o 
● Detecte incidentes implementando as recomendações da 
● Acabe com o spam, o phishing e outras violações identificando a fonte e tomando as medidas necessárias 

com a 
● Crie regras para verificar automaticamente anexos de e-mail e identificar possíveis ameaças com 

o 

Acrescente o Teaching and Learning 
Upgrade para que os educadores 
tenham acesso a funcionalidades 
aprimoradas de comunicação por 
vídeo, recursos para experiências 
de alta qualidade nas aulas 
e ferramentas para promover 
o pensamento crítico 
e a integridade acadêmica. 

● Receba mais insights usando os recursos de  
e exporte dados para análise no BigQuery e outras ferramentas

● Monitore o uso no domínio analisando os 
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