
Recursos de 
acessibilidade 
no Chromebook
Você sabia que o Chromebook possui diversos 
recursos de acessibilidade totalmente 
integrados ao seu funcionamento e que podem 
ser facilmente ativados, garantindo a inclusão 
de todos os alunos no processo de 
aprendizagem? 

Os Chromebooks têm opções que ajudam as pessoas com necessidades especiais a 
aproveitarem os dispositivos ao máximo. 

Após ativar essas configurações, você terá acesso a diversas funcionalidades que podem ajudar 
as pessoas com deficiência, por exemplo:

● uso da Lupa para aplicar zoom em um texto ou objeto;

● usar o modo de alto contraste, com o qual será mais fácil para alguns estudantes ler os 
artigos on-line;

● aproveitar o ChromeVox (conversão de texto em voz), que oferece feedback falado para os 
estudantes com deficiência visual.

Confira outras ferramentas de acessibilidade disponíveis na Chrome Web Store.

Para ativar, clique no 
menu no canto inferior 
direito.

1
Em seguida, clique na 
engrenagem (     ) de 
configurações.

2
Escolha a opção 
“Acessibilidade” (      ).

3
Por fim, ative a opção 
“Sempre mostrar as 
opções de acessibilidade 
no menu do sistema”.

4

Saiba mais em:
edu.google.com/products/chromebooks

https://chrome.google.com/webstore/search/accessibility
https://edu.google.com/intl/ALL_br/products/chromebooks/


Acesse  material de acessibilidade do GEG 
Brasil em: bit.ly/acessibilidade-gegbrasil

Extensões e complementos  de 
Acessibilidade do Chrome Web Store

Saiba mais em: 
edu.google.com/products/chromebooks

Na Chrome Web Store, há recursos de acessibilidade 
pedagógicos que podem eliminar algumas barreiras no 
processo de ensino e aprendizagem quando 
incorporados ao cotidiano das atividades escolares e, 
também, nas avaliações.

Veja, abaixo, exemplos de extensões que facilitam o 
trabalho dos professores em sala de aula. 

Melhorar a compreensão do 
conteúdo e da redação

Diminuir a desorganização e a 
distração

Aumentar a visibilidade Fazer mais e com rapidez

BeeLine Reader: a extensão utiliza 
um gradiente de cor para direcionar os 
olhos do fim de uma linha para o início 
da linha seguinte. 

StayFocusd: é uma extensão de 
produtividade para o Google Chrome 
que ajuda na concentração, limitando 
o tempo que você pode passar em 
sites não relacionados aos seus 
trabalhos. 

Dualless: a extensão divide a janela 
do navegador em duas partes com 
apenas dois cliques. A proporção pode 
ser ajustada de acordo com suas 
necessidades.

Google Tradutor: oferece, de 
maneira fácil e acessível, traduções 
durante a navegação na web. 

https://bit.ly/acessibilidade-gegbrasil
https://edu.google.com/intl/ALL_br/products/chromebooks/
https://chrome.google.com/webstore/search/accessibility
https://chrome.google.com/webstore/detail/beeline-reader/ifjafammaookpiajfbedmacfldaiamgg?hl=en
https://chrome.google.com/webstore/detail/beeline-reader/ifjafammaookpiajfbedmacfldaiamgg?hl=en
https://chrome.google.com/webstore/detail/beeline-reader/ifjafammaookpiajfbedmacfldaiamgg?hl=en
https://chrome.google.com/webstore/detail/magicscroll-web-reader/ecldhagehndokdmaiaigoaecbmbnmfkc?hl=en
https://chrome.google.com/webstore/detail/magicscroll-web-reader/ecldhagehndokdmaiaigoaecbmbnmfkc?hl=en
https://chrome.google.com/webstore/detail/dualless/bgdpkilkheacbboffppjgceiplijhfpd?hl=en
https://chrome.google.com/webstore/detail/google-translate/aapbdbdomjkkjkaonfhkkikfgjllcleb?hl=en
https://chrome.google.com/webstore/detail/google-translate/aapbdbdomjkkjkaonfhkkikfgjllcleb?hl=en
https://chrome.google.com/webstore/detail/dualless/bgdpkilkheacbboffppjgceiplijhfpd?hl=en

