
Abra o caminho para todo 
o potencial dos educadores
O Teaching and Learning Upgrade pode ser adicionado 
às edições Education Fundamentals ou Education 
Standard* para transformar a aprendizagem com 
comunicação por vídeo avançada, experiências 
de aula de alta qualidade e ferramentas 
para promover a integridade acadêmica.

Infraestrutura segura em que você pode confiar
Aproveite a segurança e a confiabilidade do Google que garante paz 
de espírito a você e à comunidade escolar. Os recursos do Teaching 
and Learning Upgrade não têm anúncios, e cada reunião virtual é 
criptografada automaticamente.

Incentive a originalidade
Com os relatórios de originalidade, alunos e professores podem detectar de forma rápida e objetiva 
as citações que faltam e identificar as fontes originais.

Interaja com a comunidade escolar a qualquer momento e em qualquer lugar
Disponibilize as funcionalidades de videoconferência aprimoradas do Google Meet para que professores, 
alunos, administradores e responsáveis se comuniquem e colaborem virtualmente.

Enriqueça as experiências das aulas
Ajude os professores a deixar o conteúdo do Sala de Aula mais envolvente integrando 
as ferramentas favoritas deles e criando aulas em massa com os modelos de curso. Em breve
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Aprofunde as oportunidades de aprendizagem

O Teaching and Learning Upgrade inclui funcionalidades aprimoradas no Google Meet, no Sala 
de Aula e no Atividades. Ele se integra perfeitamente às outras ferramentas de produtividade 
do Google Workspace for Education, como o Gmail, o Documentos, o Agenda e muito mais.

Tenha o espaço de armazenamento 
necessário
Por cada licença, você adiciona 100 GB ao 
armazenamento compartilhado. É espaço 
suficiente para salvar aulas gravadas e muito mais 
no Google Fotos, no Drive ou no Gmail.

Escolha o número de licenças
Aproveite melhor o orçamento consolidando 
o custo de ferramentas avançadas adicionais 
em uma mesma plataforma e pague apenas pelas 
licenças necessárias.

Melhore sua segurança digital
Proteja a comunidade escolar de forma proativa 
com os controles de segurança e insights 
avançados do Education Standard para que 
o ensino e a aprendizagem não sofram 
interrupções. Ou faça upgrade para uma solução 
completa com o Education Plus, que inclui 
ferramentas de ensino e aprendizagem, 
além de segurança e insights proativos.
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● Conecte-se com até 250 
participantes no Google Meet ou 
faça transmissões ao vivo para até 
10.000 espectadores no domínio.

● Ajude os alunos a compartilhar 
o que pensam com as 
ferramentas interativas do Google 
Meet, 
como perguntas e respostas, 
enquetes e salas temáticas.

● Monitore e gerencie facilmente 
as aulas no Google Meet com 
os relatórios de participação. 

● Registre, salve e arquive reuniões 
no próprio Drive para acessá-las 
facilmente mais tarde.

● Deixe o conteúdo mais atraente 
com os complementos do Sala 
de Aula e integre suas ferramentas 
de terceiros favoritas, tudo com 
um logon único.

● Facilite o acesso a vários 
complementos diretamente no 
Google Sala de Aula para os 
professores escolherem quais 
ferramentas querem usar

● Permita que os administradores 
enviem os complementos por 
push para indivíduos ou grupos de 
professores, como por série ou 
por assunto

● Economize tempo ao identificar 
possíveis plágios e ajude 
a promover a autenticidade nos 
trabalhos dos alunos com 
relatórios de originalidade 
ilimitados.

● Identifique correspondências de 
colegas ao comparar trabalhos 
com os envios anteriores dos 
alunos em um repositório 
particular do domínio. 

● Ajude cada aluno a assumir 
o controle do próprio trabalho e 
incorporar as citações adequadas 
com mais oportunidades de 
verificação da originalidade.
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