


Aprender 
De uma nova forma
Desperte o gosto pelo aprender em 
qualquer momento, de qualquer lugar, 
com qualquer orçamento.

Alexandre Campos Silva - Setembro 2019
acamposs@google.com



#ChromebookNaEscola
O que mudou?

Independente do 
lugar no mundo, 

a escola 
não mudou quase 
nada nos últimos 

50 anos



Uma Mudança Cultural
Compreendendo as necessidades do século 21

Anytime, anywhere

Horário definido

JuntoSozinho
Anytime

Anywhere
Horário 
definido

CriandoConsumindoGlobalLocal



A tecnologia por si só 
não vai melhorar a 
educação, mas pode ser 
uma parte importante da 
solução.
Sundar Pichai, Presidente executivo, Google



MELHORAR A APRENDIZAGEM
ESTUDANTES

REFORÇAR AS 
CAPACIDADES
PROFESSORES

SIMPLIFICAR OS 
PROCESSOS

ADMINISTRADORES

AUMENTAR O 
ENVOLVIMENTO
PAIS

INCENTIVAR A INOVAÇÃO
CRIADORES DE 

CONTEÚDO

A tecnologia 
pode fortalecer 
todo o 
ecossistema TECNOLOGIA

Porém...
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Plataforma criativa para promover 
as habilidades do futuro

SeguroSimples Acessível Compartilhável

4Cs



Resolução de 
problemas

Comunicação Pensamento crítico Trabalho em equipe

Para inspirar as competências do século XXI



Cidadania Digital e 
Segurança 

Treinamento 
OnLine

Valorizar o professor e 
o gestor com 

certificações mundiais

Trabalho em equipe 
com a comunidade e 

família

Empoderar professores e gestores para uso 
criativo da tecnologia

gg.gg/educenter



Empoderar o educador 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.



Formação e Transformação
Parceiros Oficiais Google for Education

GRATUITO
Console de gestão

Chromebooks
(Chrome Education)

Recursos
GRATUITOS



…e que a mesa de jantar 
do professor não fique 

assim...
...e recebidas assim...

… para que as tarefas 
não sejam enviadas 

assim...

 Os professores nos perguntaram como a tecnologia poderia ajudar
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80 milhões de usuários
Ferramentas que a escola inteira pode 
usar; em qualquer lugar, a qualquer hora

Administre com 
segurança

Gerencie sua 
sala de aula

Comunique-se Colabore em qualquer 
lugar

Cuide das suas 
tarefas

40M
Usuários



Google Sala de Aula
Menos papel, 
mais aprendizagem



Mobilidade e os trabalhos em grupo

http://www.youtube.com/watch?v=6nWawR3ZRwY




Formação e Transformação
Parceiros Oficiais Google for Education

SIMPLIFICA e 
POTENCIALIZA             
o trabalho dos 

professores
SIMPLIFICA a Gestão 
de TI e reduz custos

INTEGRADO com os 
portais existentes

ESTIMULA os alunos 
para criarem



Início em menos de 
10 segundos, bateria 
para o dia todo

Pensado para ser simples, 
acessível, compartilhável e 
seguro
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Dispositivos compartilháveis criados e 
desenhados para a sala de aula

Leves e duráveis, 
desenvolvidos para 
estudantes
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Custo total de aquisição

49% Redução do custo com Chromebook

 

Calcule a economia para 
sua instituição

Fonte: 2015 IDC Whitepaper

74% 

53% Redução do custo de implantação

 61%
3 anos menos 
comparado a PCs e 
tablets 

Redução do custo de administração e suporte

Resumo em Português

https://roianalyst.alinean.com/idc/AutoLogin.do?d=847988795968028587
https://drive.google.com/a/google.com/file/d/0B__OTXR_u3RbTnhvald1RGVCTWM/view
https://drive.google.com/file/d/0B4n31tbyKPZNaWRIS19VYnlUdHM/view


Muitas escolas no Brasil já 
construíram esta história



Alguns casos de sucesso no ensino público no  Brasil 

Ensino Técnico 

ENIAC  Guarulhos SP

Fortaleza - CE (Vídeo)
                                           

Cordeirópolis - SP (Vídeo)
  

SESI - SC (vídeo)
                   

Barueri SP (vídeo)

Salvador BA (vídeo)SENAI - RS

SENAI - SC 

 Ensino Básico Público

https://www.youtube.com/watch?v=of9qsr0atUs
https://www.youtube.com/watch?v=Dt8BIQDW4a8&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/prefeituramunicipal.cordeiropolis/videos/2018341068229400/
https://www.youtube.com/watch?v=_6zdNbYMals&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=YCsbh7cKom0
https://www.youtube.com/watch?v=zAxjPLT0eVw&feature=youtu.be


Casos de sucesso no ensino público no  Brasil - Jaraguá do Sul SC



Webconferências 
para reuniões em SC. 
Otimização tempo e recursos 

para deslocamento

20% EaD em Cursos 
Técnicos Presenciais 

no Google 
Classroom

Apoio ao ensino 
presencial (Ensino 

Híbrido)

Principais mudanças



Ensino híbrido.
Evasão EJA SESI-SC de 25% em 2018
Média evasão EJA nacional é próxima de 70%   

Opinião dos Estudantes 
 Consideram esse novo 
ambiente de aprendizagem 
perfeito ou muito bom.

 Consideram que com esse 
novo jeito de aprender 
aprendem mais e de forma mais 
alinhada com seu dia-a-dia.

EAD
A simplicidade do uso do G Suite 
for Education no EAD  foi um 
diferencial para os alunos 
estudarem de casa. 

 A plataforma permitiu 
desenvolver atividades 
motivadoras em equipe  á 
distância com os alunos. 

Para a Instituição

Na adoção dos Chromebooks + Google Classroom:

✓ Redução da evasão do EJA para 25%.
✓ Professores e alunos aprovaram a nova dinâmica de sala de aula com 
Chromebooks 
✓ Redução significativa nos custo de investimento em novas máquinas.



Novas experiências na sala 
de aula



Leve a realidade virtual para sua 
sala de aula!

Baixe o aplicativo Google 
Expeditions e convide seus 
alunos a explorar mais de 200 
experiências virtuais como o 
corpo humano, o fundo do mar e 
Muralha da China!

Google Expeditions - gg.gg/google_expeditions

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.vr.expeditions&utm_source=ExpWeb&utm_medium=web
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.vr.expeditions&utm_source=ExpWeb&utm_medium=web


Acesse mais de 15 mil vídeos 
educacionais, curados pela 
Fundação Lemann e separados 
por matéria.

Fale a língua dos seus alunos!

Conheça todas as 
possibilidades!

Youtube Edu - youtube.com.br/edu

http://www.youtube.com.br/edu
http://www.youtube.com.br/edu


Ofereça a seus alunos a 
oportunidade de vivenciar os 
oceanos, tornando o 
aprendizado mais rico e 
envolvente.

Veja aqui todo o conteúdo 
disponível!

Google Ocean - gg.gg/g_earth

https://www.google.com.br/earth/explore/showcase/ocean.html
http://www.youtube.com/watch?v=euwjy8cEBzQ


Acesse conteúdo de mais de 
1.000 museus e acervos de 
renome que fizeram parceria 
com o Google Cultural 
Institute para disponibilizar 
online os tesouros do mundo.

Conheça e explore!

Google Arts and Culture - gg.gg/artecultura

https://www.google.com/culturalinstitute/beta/u/0/?hl=pt-BR


Explore conteúdo único e 
rico sobre a Amazônia, 
permitindo uma viagem 
incrível a esse ecossistema 
cheio de riquezas através de 
vídeos, mapas, fotos e 
registros.

Conheça!!
g.co/EuSouAmazonia

Eu sou Amazônia - g.co/EuSouAmazonia

https://earth.google.com/web/data=CjYSNBIgN2IxOGI1NTcyYjRhMTFlN2E5MGIxZmI3OTk1MDNkMmUaEEV1IFNvdSBBbWF6w7RuaWE


Quais são as etapas para 
iniciar esta jornada de 

inovação?



 Próximos passos - Editais de serviços podem ajudar

Infra-estrutura de conexão

Deployment: contas para gestão, professores e alunos

Chromebooks

Treinamento para Educadores

Suporte Tecnológico e Pedagógico

Registro de Domínio

Integração com sistema de Matrícula

Treinamento para Gestores e Secretaria de Educação



Como podemos liderar 
esta transformação 

juntos?



http://www.youtube.com/watch?v=V5CufFEmrvw


Obrigado

Alexandre Campos Silva
Diretor do Google for Education Brasil
Setembro 2019

edu.google.com 


