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GOOGLE E A EDUCAÇÃO

Somente um tolo não teria medo do poder acumulado por trás dessas cinco letras.
Da mesma forma, seríamos tolos se não nos valêssemos das ferramentas do Google
disponíveis  online,  sem  login  ou  sem  plataforma  específica  para  aprender,  ensinar,
compartilhar,  divertir,  colaborar,  facilitar,
incentivar, desenvolver e tudo o mais que
um professor é capaz de fazer por seus
alunos, por seu trabalho. 

Ao criar o projeto O GOOGLE NA
SALA DE AULA em 2013, a intenção do
Núcleo  de  Tecnologias  Educacionais,
NTE de Mafra era aproveitar  o máximo
possível   essas  ferramentas  de
aprendizagem.

Com um “simples” endereço de e-
mail, o potencial  de  recursos disponíveis
aumenta na mesma proporção de um GOOGLE

Esse  nome  surgiu  como  um  trocadilho  em  cima  da  palavra  “googol“,  termo
matemático para o número representado pelo dígito 1 seguido de cem dígitos 0. O uso do
termo reflete a missão da dupla Larry Page e Sergey Brin, em organizar uma quantidade
aparentemente infinita de informações na web.

Na  barra  de  busca  do  Google,  sem  login,  é  possível  realizar  operações
matemáticas. Ex:

CÁLCULOS SIMPLES
As quatro operações 
527*349  ↩
527/349  ↩
527-349  ↩
527+349 ↩

… e avançados

http://www.prof-edigleyalexandre.com/ 

Outras possibilidades essenciais do dia  a dia:  Editor  de texto,  editor  de apresentações,
editor de planilhas...
Meteorologia,  calculadora,  conversão  de  unidades.  Ex:  10cm  em  polegadas,  em  graus,
comprimento, capacidade, sistema de medidas, moedas (converter 20 dólares em reais)…

DEFINIÇÕES
EX.: Defne água

CORRETOR ORTOGRÁFICO
Ex: assucar 

http://www.prof-edigleyalexandre.com/


neumann.mariasuzete@gmail.com   www.mariasuzeten.blogspot.com

Google mapas
Google earth
Street view

REFINAMENTO DA CONSULTA
EX: Pedro Álvares Cabral era *

RASTREAMENTO DE PACOTES

Nº do pacote ↵

ATIVIDADES DE GEOGRAFIA: tempo, espaço, clima, roteiros, velocidade…
Google pesquisa, google tradutor, you tube, notícias, imagens, visitas a museus, flmes e
muito mais sem login. 
Apenas um endereço de e-mail e uma senha dão acesso a dezenas de produtos GOOGLE. 
O Blogger é onde  a produção de alunos e professores pode ser publicada e compartilhada. 
O Drive é ferramenta de aprendizagem para armazenar, compartilhar, sincronizar arquivos,
flmes, livros, fotografas…
O Talk e o Hangout para se comunicar. Google Photos pode ser sincronizado no celular.
(cuidado com isso).  Todas as  suas  fotos  vão  instantaneamente  para  a  nuvem.  (Google
Drive).

Em 2014 o GOOGLE criou o Google Classroom. Zomplicado, a princípo, mas simples
em sua versão Sala de Aula.

Ao compartilhar essas ferramentas de aprendizagem podemos compartilhar também
o desenvolvimento coletivo a partir dos interesses individuais. Toda iniciativa é bem-vinda,
toda contribuição pode ser útil, cada descoberta é importante se for compartilhada. 
Abraço. Professora Maria Suzete Neumann

https://www.google.com.br


