
 
 

Verificação da acessibilidade 
Como as soluções de educação da Microsoft se comparam com as ofertas do Google para 

tornar o aprendizado acessível a todos. 
 

Objetivo 

O objetivo deste artigo é avaliar a funcionalidade  
e a eficácia das ferramentas digitais que verificam  
a acessibilidade usando dois dos sistemas operacionais mais 
populares no ensino fundamental  
e médio – Microsoft Windows* 11 e Google Chrome* (por 
exemplo, a solução Chromebook*) – usando uma 
apresentação típica em sala de aula disponível como um 
Recurso Educacional Aberto (REA).  

Principais constatações 

1. As soluções Microsoft 365, como o Microsoft PowerPoint*, 
incluem um Verificador de Acessibilidade integrado que 
funciona independentemente do status da conexão com a 
Internet (por exemplo, online ou offline geram os mesmos 
resultados). 

2. O Google Slides* não inclui uma ferramenta nativa (por 
exemplo, integrada) para verificar a acessibilidade de uma 
apresentação e os usuários devem instalar um 
complemento ou extensão de navegador de terceiros para 
concluir o processo. 

3. Uma das extensões do navegador Chrome mais populares 
que verifica a acessibilidade exige 6 vezes mais cliques, no 
mínimo, para concluir a mesma tarefa que o que está 
integrado ao PowerPoint.  

4. Em um Chromebook, nenhuma das ferramentas de 
acessibilidade testadas neste relatório funcionou quando o 
usuário estava offline, enquanto a solução da Microsoft 
funcionou da mesma forma tanto online quanto offline. 

5. Os comentários e recomendações fornecidos pelo 
Verificador de Acessibilidade Microsoft foram mais 
detalhados e abrangentes do que os comentários 
fornecidos pela extensão do navegador Chrome.  

Conclusão 

Com quase um único clique (na verdade, três), alunos, 
educadores e administradores podem verificar suas 
apresentações (juntamente com documentos e planilhas) 
para ajudar a garantir que  
o conteúdo seja fácil para pessoas de todas as habilidades 
lerem e editarem usando os recursos internos das 
soluções Microsoft 365. O equivalente do Google 
Workspaces for Education*, o Google Slides, requer a 
instalação de um complemento que pode levar mais 
tempo, envolver mais a TI  
e apresentar riscos à segurança dos dados. 

Considerando o aumento do uso de Recursos Educacionais 

Abertos e várias leis e exigências federais, a escolha é clara: 
Soluções de educação da Microsoft, como o Verificador de 
Acessibilidade encontrado no Word*, Excel*, PowerPoint e 
OneNote*, economizam tempo dos usuários, sugerem texto 
alternativo para acelerar o processo de tornar os arquivos 
acessíveis  
a todos, e funcionam tanto online quanto offline, tornando-os 
uma melhor escolha para auxiliar os alunos a qualquer hora e 
em qualquer lugar. 

 
 
 
 
 
 

Copyright © Clarity Innovations, Inc. Todos os direitos reservados. 

* Outros nomes e marcas podem ser declarados como propriedade de terceiros. 

Momentos cruciais de educação Encomendado pela Microsoft 

Janeiro de 2022 Preparado pela Clarity Innovations, Inc. 

Baixe uma cópia do relatório 

completo, incluindo uma descrição 

passo a passo e uma análise das 

ferramentas do Windows 11 e do 

Chromebook para verificar  

a acessibilidade do K-12 Blueprint. 

k12blueprint.com/learning-next 

http://k12blueprint.com/content/learning-next

