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

Ajude sua instituição a colaborar com
facilidade, simplificar o ensino e proteger o
ambiente de aprendizado.

Use ferramentas flexíveis
e seguras gratuitamente*
com o
ou
adicione os recursos
aprimorados de que
precisa com o

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

Proteja a sua
comunidade escolar
com ferramentas de
segurança e análise
avançadas que
oferecem controle,
visibilidade e insights.

Aumente o impacto
educacional com
a comunicação por
vídeo avançada,
experiências de aulas
enriquecedoras
e ferramentas que
garantem
a integridade
acadêmica.

Transforme sua escola
com uma solução
completa de
análise e segurança
avançadas, ensino
aprimorado,
ferramentas
de aprendizado
e muito mais.

* Grátis para as instituições de qualificação.

Saiba mais sobre cada edição do Google
Workspace for Education em

O Education Fundamentals é um pacote
gratuito de ferramentas para as instituições
de qualificação que oferece oportunidades
de aprendizado colaborativo por meio de
uma plataforma segura.

O Education Standard oferece um ambiente
de aprendizado mais protegido com
segurança dinâmica e ferramentas de
análise. Essa edição amplia os recursos do
Education Fundamental.

O Teaching and Learning Upgrade possibilita
O Teaching and Learning Upgrade
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Education Standard.

O Education Plus é a edição mais avançada
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● Colabore em tempo real com
o Documentos, o Planilhas,
o Apresentações, o Sites e o Jamboard.
● Ajude os educadores a economizarem
tempo gerenciando as aulas com
o Sala de Aula e o Atividades.
● Comunique-se virtualmente em qualquer
lugar com o Google Meet, o Chat
e o Gmail.
● Ative o uso de chaves de segurança
e a verificação em duas etapas para ter
uma camada extra de autenticação.
● Previna-se contra a perda de dados no
Gmail e no Drive.
● Trabalhe em conformidade com a FERPA,
a COPPA e a GDPR.

● Evite, detecte e corrija ameaças com
a Central de segurança, que inclui os
painéis, a página de integridade
e a ferramenta de investigação.
● Gerencie os dispositivos e os apps em
um lugar só, execute auditorias e aplique
regras.
● Receba mais insights com o registro do
Gmail e a exportação de registro do Sala
de Aula para a análise do BigQuery.
● Acompanhe o uso no seu domínio com
os registros de auditoria do Drive,
dos dispositivos, do LDAP, entre outros.

● Conecte-se com até 250 participantes
ou faça transmissões ao vivo para até
10 mil espectadores no domínio com
o Google Meet.
● Aumente o interesse no aprendizado
com as sessões de perguntas e
respostas interativas, as enquetes, o
controle de participação, as salas
temáticas e as gravações do Google
Meet.
● Faça a integração com as suas
ferramentas de terceiros favoritas
usando os complementos do Sala de
Aula*.
● Tenha acesso a relatórios de
originalidade ilimitados e confira se há
trechos semelhantes com base em um
repositório privado com as atividades
anteriores dos alunos.

● Faça transmissões ao vivo para até
100 mil espectadores no domínio com
o Google Meet.
● Facilite o acesso às informações com
seu próprio Cloud Search.
● Crie e gerencie várias turmas
sincronizando as listas de alunos do
Sala de Aula com seu sistema de
informações dos alunos*.
● Receba respostas mais rápidas de uma
equipe de suporte de especialistas no
produto.

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

Mesmo armazenamento que o Education
Fundamentals.

Todas as licenças têm o mesmo
armazenamento que o do Education
Fundamentals, além de 100 GB adicionais no
pool compartilhado.

Todas as licenças têm o mesmo
armazenamento que o do Education
Fundamentals, além de 20 GB adicionais no
pool compartilhado.

Compare os recursos e encontre as edições certas para a sua instituição em
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*Em breve.

