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plataforma Google for Education que inova e busca melhorar o desempenho dos estudantes por meio de
ferramentas online, acessadas a partir de um “Chromebook”, computadores portáteis ligados à internet
que armazenam documentos em nuvens, sem ocupar a memória do equipamento.

Dia dos pais

Inicialmente, o projeto será testado durante três meses com 616 estudantes do 9º ano do ensino
fundamental e 1º ano do ensino médio da Escola José Maria Hugo Rodrigues, visando difundir o uso
institucionalizado dos aplicativos do Google entre professores de educação básica.
Após os três meses de teste, a escola deverá elaborar um relatório sobre a experiência, contendo
avaliação sobre o uso dos “Chromebooks”; facilidade de elaboração de atividades pedagógicas em sala
de aula pelos professores; engajamento de estudantes nas atividades; e facilidade de gestão dos
“Chromebooks” na escola.
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