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Escolha a edição ideal para sua
instituição

Use ferramentas flexíveis e seguras gratuitamente com o Education Fundamentals ou adicione os recursos
avançados de que você precisa com o Education Standard, o Teaching and Learning Upgrade ou o Education Plus.

Todas as edições incluem o seguinte:

Gmail Agenda Meet Documentos Planilhas Apresentações Formulários Google Sala de Aula Tarefas Sites Grupos Drive Admin Jamboard

 O Google Workspace for Education Fundamentals é gratuito para as instituições qualificadas. 

Google Workspace for
Education Fundamentals
Conhecido anteriormente como G Suite for
Education

Reúna sua comunidade escolar com
um pacote gratuito de ferramentas
que facilitam a comunicação e a
colaboração.

Inclui ferramentas e recursos

essenciais para a educação:

Ferramentas de colaboração que
incluem o Google Sala de Aula,
Documentos, Planilhas,
Apresentações, Formulários e muito
mais

Ferramentas de comunicação que
incluem o Google Meet, Gmail e
Chat

Prevenção contra perda de dados
para o Gmail e o Drive

Pode ser usado em compliance com
a FERPA, COPPA e GDPR

1
Google Workspace for
Education Standard

Aproveite os controles e recursos
avançados de análise e segurança
para se proteger contra as
constantes mudanças nas ameaças
digitais.

Inclui todos os recursos do Education

Fundamentals e:

Central de segurança para evitar,
identificar e corrigir ameaças de
forma proativa

Gerenciamento avançado de
dispositivos e apps para fazer
auditorias e aplicar regras de
seguro e de acesso a apps

Registros do Gmail e do Google Sala
de Aula para gerar insights e
análises no BigQuery

Teaching and Learning
Upgrade

Melhore o processo de ensino e
aprendizado com comunicação por
vídeo avançada, experiências
aprimoradas para a sala de aula e
ferramentas que garantem a
integridade acadêmica.

Inclui todos os recursos do Education

Fundamentals e:

Reuniões maiores com até 250
participantes e transmissões ao
vivo com até 10.000 visualizadores
no domínio usando o Google Meet

Os recursos de engajamento
premium no Google Meet incluem
perguntas e respostas interativas,
enquetes, salas temáticas e muito
mais

EM BREVE  Complementos do Google

Sala de Aula para integrar
diretamente ferramentas e
conteúdo de sua preferência

Um número ilimitado de relatórios
de originalidade e a possibilidade
de comparar o trabalho dos alunos
com um repositório particular

Google Workspace for
Education Plus
Conhecido anteriormente como G Suite
Enterprise for Education

Transforme sua escola com uma
solução abrangente que inclui
recursos avançados de segurança e
análise, ferramentas aprimoradas de
ensino e aprendizado e muito mais.

Inclui todos os recursos do Education

Standard e do Teaching and Learning

Upgrade e:

Transmissões ao vivo com até
100.000 participantes no domínio
usando o Google Meet

Informações acessíveis e fáceis de
encontrar com um Cloud Search
personalizado para seu domínio

Suporte mais rápido com uma
equipe de especialistas no produto
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Education Plus
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ColaboraçãoColaboração

Documentos
Criação e edição de documentos de
forma colaborativa em tempo real

Planilhas
Colaboração em planilhas

Apresentações
Trabalho em equipe em apresentações

Formulários
Criação de testes e pesquisas

Sala de Aula
Avaliação do progresso em qualquer
lugar

5 relatórios por turma 5 relatórios por turma
Sem limite

com comparação entre os
alunos

Sem limite
com comparação entre os

alunos

Atividades
Economia de tempo na atribuição de
notas com o SGA atual

5 relatórios por turma 5 relatórios por turma
Sem limite

com comparação entre os
alunos

Sem limite
com comparação entre os

alunos

Sites
Sites simples e fáceis de criar

Grupos
Compa�ilhamento e discussão de
tópicos em grupo

Aprovações de documentos
Processo de aprovação simples
diretamente no Google Drive

Conexão

Gmail
E-mail para toda a instituição

Agenda
Agendas compa�ilhadas

Meet
Videoconferência e chamada de voz

100
participantes

100
participantes

250
participantes

500
participantes

Somente nos Estados
Unidos

Somente nos Estados
Unidos

Somente nos Estados
Unidos

Chamadas internacionais
e nos Estados Unidos

Education
Fundamentals

Education
Fundamentals11

Education StandardEducation Standard Teaching and Learning
Upgrade

Teaching and Learning
Upgrade

Education PlusEducation Plus

Complementos de apps de terceiros

Relatórios de originalidade

Relatórios de originalidade

Acesso por telefone a reuniões

Closed captions iniciadas pelos
pa�icipantes

Colaboração

Education
Fundamentals1

Education Standard Teaching and Learning
Upgrade

Education Plus
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Até 10.000 Até 100.000

Benefício disponível até 9 de

janeiro de 2022

Benefício disponível até 9 de

janeiro de 2022

 Este recurso não se aplica às licenças para alunos.

Acesso

Cloud Search
Pesquisa inteligente

Armazenamento
Armazenamento seguro para o Google
Fotos, o Google Drive e o Gmail

100 TB de
armazenamento em

nuvem em pool

100 TB de
armazenamento em

nuvem em pool

100 TB compartilhados +
100 GB por licença

100 TB compartilhados +
20 GB por licença

Supo�e
Assistência por telefone, e-mail e on-
line

Controle

Central de segurança
Prevenção de ameaças e
monitoramento automatizado

Ferramenta de investigação de
segurança
Correção de phishing, spam e mais

e-discovery
para e-mails, chats e arquivos

Administrador
Controles de segurança e

Transmissão ao vivo no domínio2

Gravações salvas no Google Drive

Controles de moderação

Levantar a mão

Lousa interativa digital

Planos de fundo personalizados

Enquetes e sessões de perguntas e
respostas

Salas temáticas

Controle de pa�icipação

Cancelamento de ruído

2

Tempo de resposta mais rápido com
uma equipe de especialistas

Retenção e arquivamento para o
Gmail e o Google Meet

Relatórios de auditoria para rastrear
as atividades dos usuários

Colaboração

Education
Fundamentals1

Education Standard Teaching and Learning
Upgrade

Education Plus
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administração

Gerenciamento de dispositivos
móveis e endpoints

Prevenção contra perda de dados
para o Gmail e o Google Drive

S/MIME hospedado para o Gmail

LDAP seguro

Programa Proteção Avançada (Beta)

Gerenciamento avançado de
dispositivos móveis

Cloud Identity Premium

Acesso baseado no contexto

Análise de registros do Gmail e do
Google Sala de Aula no BigQuery

Integração do Gmail com ferramentas
de arquivamento de terceiros em
compliance

Relatórios do painel de segurança

Página de integridade da segurança

Públicos-alvo

Sandbox de segurança

Migração do Google Workspace
(Beta)

Associação automatizada a grupos
(Beta)

Colaboração

Education
Fundamentals1

Education Standard Teaching and Learning
Upgrade

Education Plus


