
Mais tempo para promover 

o amor pelo aprendizado

O Google Classroom simplifica a 
forma como você trabalha, para que 
possa dedicar seu tempo ao que faz de 
melhor - ensinar.

Conecte-se com cada aluno.

Incentive o pensamento crítico e o trabalho autêntico, envolvendo-se diretamente com os alunos em 
suas tarefas. Você também pode expandir as experiências de aprendizagem colaborando com toda a 
classe simultaneamente.

Assuma o controle de cargas de trabalho crescentes.

Gerencie todas as suas turmas - de 10 a 10.000 alunos - em um só lugar. Planeje seu semestre com 
antecedência, adapte os materiais das aulas anteriores e aprimore os currículos com ferramentas 
integradas e aplicativos de terceiros.

Comece em minutos.
O Google Classroom é fácil de usar e pode ser aprendido em minutos. Fluxos de trabalho 
simples para criar e avaliar tarefas economizam tempo, para que você possa fornecer retorno 
rico e individualizado - tudo na mesma inter ace. 

Ao permitir que os alunos enviem seus 
trabalhos com o Classroom, posso 
controlar minhas seções, ver as notas 
com facilidade e marcar as tarefas em 
qualquer tempo livre, sem ter que 
carregar pilhas de papel por aí. O 
Classroom tornou este processo fácil 
e conveniente.”

- Laura Barton, Professora de Ciências,
Fontbonne Hall Academy



Construído com educadores - para educadores
O Google trabalha com educadores em todo o mundo para fornecer ferramentas projetadas para sua sala de 
aula.

Economize tempo e forneça retorno valioso.

Acelere a avaliação e, ao mesmo tempo, 
forneça retorno personalizado e valioso.

• Armazene comentários usados com frequência
em seu banco de comentários pessoais

• Exiba as rubricas ao lado do trabalho do aluno
para avaliar de forma consistente e
transparente

• Mantenha as tarefas e as notas juntas em seu
diário de classe para uma visão holística do
progresso de cada aluno

Cultive melhores escritores.

Promova uma nova geração de comunicadores 
autênticos. 

Eleve o aprendizado com recursos que vão além.
Ferramentas inovadoras projetadas com você - e seus 
alunos - em mente.

• Ative relatórios de originalidade para permitir que os
alunos digitalizem seus próprios trabalhos em busca
de problemas de citação. Os professores podem
comparar automaticamente os envios de tarefas a
fontes publicadas e trabalhos anteriores dos alunos
no repositório da escola.
• Melhore as habilidades de linguagem e composição
com autocorreção, sugestões gramaticais e uma
contagem de caracteres sempre visível.

• Crie modelos de tarefas para dar a cada aluno sua
própria cópia para trabalhar

• Mantenha os alunos em dia com os prazos das tarefas
que são adicionados automaticamente a seus
calendários do Google

• Permita que os pais optem por receber alertas de
atividades de aula futuras, datas de entrega e faltas de
trabalho

Anime seus currículos #withClassroom.
Milhares de aplicativos aprovados por educadores se 
integram ao Sala de Aula para estimular a criatividade e 
permitir oportunidades ilimitadas de aprendizado..

+100 milhões
de alunos e professores 
usam o Classroom em todo 
o mundo

Conte com a expertise técnica de uma equipe certificada
para escolha da melhor solução para sua instituição.

info@abs-tech.com
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