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Agenda

● Google For Education

● Youtube Education

● Aplicativos para Celular

● Amazon Kindle Unlimited



Acesso a esta apresentação

goo.gl/OSB9FX

http://goo.gl/OSB9FX
http://goo.gl/OSB9FX


O Navegador!!!



A internet!!!

http://www.youtube.com/watch?v=HNQD0qJ0TC4


Cloud Computing



O Data Center!

http://www.youtube.com/watch?v=8EiWEEKzkWs


Google

Aplicativos Para Educação



Onde encontrar?



http://anhanguera.com/manual-do-aluno/graduacao/presencial


Google Aplicativos

● Agenda
● Documentos
● Apresentações
● Planilhas
● Formulários
● Drive
● Sala de Aula



Escola em São Paulo utiliza Google 
Apps for Education

http://googlediscovery.com/2014/07/29/escola-em-sao-paulo-utiliza-google-apps-for-education/


Como encontro tudo isso?



Google Classroom

http://www.youtube.com/watch?v=JUiLc0If0CI


Google Classroom
Benefícios para as turmas

Configuração simplificada: Os professores podem adicionar alunos diretamente ou compartilhar um código com a turma para que os alunos 

possam se inscrever no produto. A configuração leva apenas alguns minutos.

Poupa tempo: Um fluxo simples e digital permite que os professores criem, corrijam e pontuem tarefas rapidamente em um só lugar.

Melhora a organização: Os alunos podem ver todas as tarefas em uma página específica, e todos os materiais didáticos são arquivados 

automaticamente em pastas no Google Drive.

Melhora a comunicação: O Google Sala de aula permite que os professores enviem comunicados e iniciem discussões em sala de aula 

instantaneamente. Os alunos podem compartilhar recursos com colegas e responder a perguntas no fluxo.

Acessível e seguro: Como os demais serviços do Google Apps for Education, o Google Sala de aula não contém anúncios, nunca usa seu 

conteúdo ou os dados de alunos para fins publicitários e é gratuito para escolas.



Google Classroom

http://www.youtube.com/watch?v=K26iyyQMp_g


Google Agenda



Google Agenda

http://www.youtube.com/watch?v=pHPzCckcmXg


Google Gmail

● Produtividade Ninja no Gmail

http://www.projetoempreendedor.com/gmail/
http://www.projetoempreendedor.com/gmail/


Google Drive

http://drive.google.com


Google Drive



Google Drive

http://www.youtube.com/watch?v=wKJ9KzGQq0w


Google Drive

http://www.youtube.com/watch?v=ejp-MaWxgMA


Google Drive



Google Drive

http://www.youtube.com/watch?v=jWvKAYKlnnM


Google Apresentações



Google Documents

http://www.youtube.com/watch?v=D0hHaQgdypI


Google Formulários

http://www.youtube.com/watch?v=9AyoRkr4I3U


Google Formulários

http://www.youtube.com/watch?v=2Y0Gm02XGis


● Você já pensou em ter o seu site de 
professor?

● Ter o seu blog e se comunicar com 
seus alunos?

● Acha tudo isso muito caro?
● Acha complicado?

○ sites.google.com
○ blogger.com

http://sites.google.com
http://sites.google.com
http://blogger.com
http://blogger.com
https://www.blogger.com


Google YouTube
http://www.youtube.com/channel/UCs_n045yHUiC-CR2s8AjIwg/featured

http://www.youtube.com/channel/UCs_n045yHUiC-CR2s8AjIwg/featured
http://www.youtube.com/channel/UCs_n045yHUiC-CR2s8AjIwg/featured
http://www.youtube.com/channel/UCs_n045yHUiC-CR2s8AjIwg/featured


Google YouTube

http://www.youtube.com/watch?v=oJEstaFUbEc


Google YouTube

http://www.youtube.com/watch?v=49P7uTXpPOI


Google YouTube

http://www.youtube.com/watch?v=Lj5EA1wgKNY


Google YouTube

http://www.youtube.com/watch?v=QHcXqpYGJ8M


Gamification

● Nas Empresas
● Na Educação

http://olhardigital.uol.com.br/video/entenda-como-funciona-a-gamificacao-nas-empresas/43964
http://olhardigital.uol.com.br/video/entenda-como-funciona-a-gamificacao-nas-empresas/43964
http://edulearning2.blogspot.com.br/2012/11/gamification-in-classroom.html
http://edulearning2.blogspot.com.br/2012/11/gamification-in-classroom.html
http://espiralinterativa.com/khan-academy-em-portugues-by-espiral/


Games na Educação

● Vídeo. Jogos educativos: entretenimento e 

tecnologia ajudam em sala de aula

● Power Up! #59: Crianças aprendem a programar 

para se dar bem no "Minecraft"

● Game Minecraft é adotado para fins educacionais

● minecraftedu.com

● Notícia na Folha on-line

● Crianças inglesas terão aulas de programação

https://www.youtube.com/watch?v=tC-X0AudhNM
https://www.youtube.com/watch?v=tC-X0AudhNM
https://www.youtube.com/watch?v=tC-X0AudhNM
https://www.youtube.com/watch?v=tC-X0AudhNM
http://tvuol.uol.com.br/video/power-up-59-criancas-aprendem-a-programar-para-se-dar-bem-no-minecraft-04024E99316AE0895326
http://tvuol.uol.com.br/video/power-up-59-criancas-aprendem-a-programar-para-se-dar-bem-no-minecraft-04024E99316AE0895326
http://tvuol.uol.com.br/video/power-up-59-criancas-aprendem-a-programar-para-se-dar-bem-no-minecraft-04024E99316AE0895326
http://tvuol.uol.com.br/video/power-up-59-criancas-aprendem-a-programar-para-se-dar-bem-no-minecraft-04024E99316AE0895326
https://www.institutoclaro.org.br/blog/game-minecraft-e-adotado-para-fins-educacionais/
https://www.institutoclaro.org.br/blog/game-minecraft-e-adotado-para-fins-educacionais/
http://minecraftedu.com/
http://minecraftedu.com/
http://www1.folha.uol.com.br/tec/2013/01/1217130-game-minecraft-e-adotado-como-ferramenta-de-ensino-por-quase-mil-escolas-no-mundo.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/tec/2013/01/1217130-game-minecraft-e-adotado-como-ferramenta-de-ensino-por-quase-mil-escolas-no-mundo.shtml
http://olhardigital.uol.com.br/noticia/criancas-inglesas-terao-aulas-de-programacao-no-curriculo-basico/43886
http://olhardigital.uol.com.br/noticia/criancas-inglesas-terao-aulas-de-programacao-no-curriculo-basico/43886


● Duolingo
● PhotoMath

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.duolingo
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.duolingo
https://photomath.net/
https://photomath.net/
https://play.google.com/store/apps/category/EDUCATION


Amazon Kindle

http://www.amazon.com.br/b/ref=gsd_1_ku_lp_b_br?node=10192051011&tag=kinddispbraz-gsd-1-20


Segurança da Informação

● Cuidados no dia-a-dia
● Cuidados em sala de aula/alunos
● O que os alunos utilizam



Obrigado!


