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É uma plataforma educacional colaborativa que possibilita às instituições,
professores e acadêmicos extrapolarem a sua criatividade no uso da tecnologia em
sala de aula.

A colaboração é o ponto chave, ou seja é possível que diversos estudantes possam
efetivamente realizar o trabalho produzindo textos, desenhos, tabelas, mapas e
imagens ao mesmo tempo, mesmo que estejam em espaços físicos distintos.

As ferramentas do G Suite For
Education podem ser utilizadas em
computadores, notebooks, tablets,
celulares e os chromebooks.

Todas rodam diretamente na internet
(na nuvem do Google), sendo
possível a realização de diversas
atividades no computador de modo
off line também.

Google G Suite For Education



Esta plataforma Educacional Colaborativa permite a sua utilização de forma ativa e
autônoma por todo o grupo inserido no pacote G Suite, diretores, coordenadores,
professores, funcionários e os acadêmicos, podendo assim tem um ambiente
colaborativo onde todos participam do processo de aprendizagem e são responsáveis
pela melhoria da condição de ensino e aprendizagem.

G Suite For Education - Colaborativa

Gmail – Facilita a comunicação entre todos os inseridos no processo da Instituição
Contatos – Catálogo de endereços On-line
Agenda – Criação de uma agenda Institucional que pode ser compartilhada por
todos.
Drive- Armazenar e compartilhar arquivos On-line, com espaço ilimitado
Doc – Gerenciar e compartilhar todos os tipos de documentos (PDI – PPC)
Sheets – Gerenciar e compartilhar uma Planilha Eletrônica
Slides – Gerenciar e compartilhar uma apresentação
Meet – Faça videochamada com pessoas de dentro ou de fora da sua Instituição
Formulários – Gerenciar e compartilhar, questionários, avaliações, pesquisas
(Avaliação Institucional, Professores, Funcionários, pesquisas de tendências)
Classroom – Plataforma de ensino colaborativa













Formulários:

- Lista de Presença
- Avaliação
- Satisfação
- Pesquisa 

Mural:

- Texto
- Links
- Vídeos
- Documento Compartilhados
- Formulários
- Planilhas
- Utilização de Aplicativos (Kahoot, canva ... Etc) 

Documentos e Planilhas, slides – Colaborativos

- Google Docs
- Google Sheets
- Google Slides (apresentação)
- Google Meet – aula online


