
 

6 principais vantagens que  as ferramentas do Google for Education 

Eduardo Dreer: Designer Educacional.  

O Google for Education é uma solução tecnológica desenvolvida para facilitar a vida 

de professores e alunos dentro e fora das salas de aula, a qualquer hora e a partir de 

qualquer dispositivo móvel conectado à internet. 

Essa plataforma engloba diversas ferramentas educacionais gratuitas tanto para 
escolas como universidades com o objetivo de aperfeiçoar o ensino e envolver ainda 
mais os estudantes, principalmente, crianças e adolescentes. 

Total disponibilidade de acesso: A maior e principal vantagem do 

Google for Education é a sua disponibilidade. Todo conteúdo inserido na plataforma 

pode ser acessado a qualquer momento, do local onde o aluno ou o professor 

estiver, a partir de qualquer dispositivo, uma vez que 100% do material didático – 

livros, trabalhos, documentos, e-mails, agendas e tarefas – fica salvo 

automaticamente em nuvem.  

Armazenamento ilimitado: Além disso, a plataforma agora conta com 

armazenamento ilimitado de dados em seus servidores em nuvem. De forma gratuita são 
disponibilizados 10 GB, que tornam-se infinitos quando o serviço passa a ser assinado. Com o 
Google for Education e o armazenamento em nuvem, eliminam-se os custos com servidores próprios 
para armazenamento de dados, de arquivos físicos e, sobretudo, gastos com papéis, o que ainda 
contribui para o meio ambiente. 

Permite maior interação: Desenvolvido justamente com esse fim, os 

aplicativos da Google possibilitam uma maior interação entre os próprios alunos 

durante tarefas e o desenvolvimento de atividades escolares, como trabalhos em 
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grupo, por exemplo. Isso é possível porque alguns aplicativos foram criados 

exatamente para serem usado de forma mais participativa e colaborativa, pois 

possibilitam alterações e edições em tempo real, propiciando a realização de tarefas 

e afazeres de modo compartilhado. 

Maior feedback: Essa maior interação também ocorre entre o binômio 

aluno-professor. Além de ferramentas que possibilitam o contato imediato online 

entre as partes, para retirada de dúvidas, por exemplo, como fóruns de discussões, 

elas também permitem um feedback mais rápido por parte dos professores em 

deveres de casa e trabalhos escolares. 

Total segurança e privacidade: Além de todas as vantagens que 

foram citadas, o Google for Education preza bastante pela segurança dos dados 

inseridos em sua plataforma e pela privacidade de seus usuários. Todas as suas 

informações estarão em local seguro, seus dados serão mantidos em sigilo e até 

mesmo seus e-mails estarão livres de vírus, spams e propagandas indesejadas. 
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