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Acreditamos que todos 

merecem acesso a 

poderosas experiências de 

aprendizagem
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Com o Google for Education, queremos ajudar a 

transformar o ensino, para que todos os alunos 
possam realizar todo o seu potencial de 
aprendizagem.

Por que  Google for Education?

+150 milhões 
usuários Google 
Classroom 

+40 milhões    
usuários de 
Chromebook 

+170 milhões 
usuários de Google 
Workspace for 
Education 

Chromebook é o 
dispositivo #1 

US, Canada, 
Holanda, Suécia, 
Espanha e Nova 
Zelândia.

#1 dispositivo global 
nos últimos 6 meses

 Colégio Eniac
Guarulhos (SP)



Mais do que nunca, o mundo quer saber "como é que os 
professores conseguem?". 
Seja na sala de aula ou em casa, agradecemos a todos os 
que ajudam os alunos a continuar aprendendo!

Para todos os professores, obrigado por tudo que vocês 
estão fazendo.

Ensine de onde estiver

g.co/ensinedeondeestiver

Últimas novidades

Tutoriais

Dicas de uso

Nossos Parceiros

… e muito mais!



Proprietary + Confidential

Formação e Transformação
Parceiros Oficiais Google for Education

Recursos
GRATUITOS /

DE TERCEIROSWeb Gerenciado

Segurança, Flexibilidade e Inovação



Recursos para a Aprendizagem Remota

Novos treinamentos e 
recursos a distância no 
Teacher Center

teachercenter.withgoogle.com

Série de webinars para 
inspirar educadores & 
líderes educacionais

events.withgoogle.com/eduo
nairbr/#content

Ensine de onde estiver 
para ajudar 
professores com 
Google for Education

g.co/ensinedeondeestiver

gg.gg/guiainovar gg.gg/experienciasgeg

Eb
oo

ks

http://teachercenter.withgoogle.com
http://events.withgoogle.com/eduonairbr/#content
http://events.withgoogle.com/eduonairbr/#content
http://g.co/ensinedeondeestiver


Valorizar os professores e compartilhar experiências 

Existem certificações para diferentes papéis e níveis de conhecimento:

Para educadores que sabem como 
utilizar as soluções Google em sua 

sala de aula.

Para educadores que dominam as 
ferramentas e querem preparar outros 

professores para transformar a 
educação com as soluções Google for 

Education.

Para educadores que 
comprovadamente transformaram uma 

escola por meio do uso das soluções 
Google for Education.



Recursos para a Aprendizagem Remota | 
Parceiros

YouTube.com/Educacao pt.khanacademy.org
telecurso.org.br/mater

ial-pedagogicoamplifica.me/simplifica
samsung.com.br/esp

ecializa/inscrever



Grupo de Educadores Google - GEG

O GEG é a comunidade de educadores 
que aprendem, inspiram e compartilham 
experiências pedagógicas com o uso de 
tecnologia Google. 

O Brasil tem a maior comunidade GEG 
do mundo, com mais de 160 grupos e 
600 educadores em todas as regiões do 
país.

Acompanhe lives abertas no YouTube do 
GEG On Air em gg.gg/gegonair

Quer fazer parte? Acesse 
www.gegbrasil.com.br



Novas 
funcionalidades



Use Classroom 
offline para 
estudantes com 
conectividade 
limitada

Recurso gratuito

Education Fundamentals

Disponibilidade: apenas 
Android (de início)

Previsto para esse ano



Encerrar reunião 
para todos na 
chamada e evitar 
que os alunos 
permaneçam na 
sala após 
professor sair.

Recurso gratuito

Education Fundamentals



Obrigado

g.co/ensinedeondeestiver


