
 
 

Leitura avançada: apoio ao foco do 

aluno por meio da leitura em voz alta 
Como as soluções de educação da Microsoft se comparam à Google ao oferecer 

suporte personalizado para leitores. 

Objetivo 

O objetivo deste artigo é avaliar a facilidade  
e o acesso do uso de ferramentas digitais para 
personalizar uma experiência de leitura em voz alta online 
e em um documento usando dois dos sistemas 
operacionais mais populares no ensino fundamental e 
médio – Microsoft Windows* 11  
e Google Chrome* (por exemplo, a solução 
Chromebook*). A título de comparação, usamos um 
artigo online em uma guia do navegador e o artigo 
idêntico salvo como um documento do Microsoft Word* 
e um Google Doc*. 

Principais constatações 

1. A Leitura avançada* é uma ferramenta integrada no 
navegador Microsoft Edge* e no Microsoft Word que 
pode ser usada sem downloads adicionais ou extensões 
de terceiros. 

2. As experiências baseadas no navegador da Web 
Chrome e no Google Doc requerem a instalação de 
uma extensão de terceiros que pode levar mais 
tempo, mais envolvimento da TI e apresentar riscos à 
segurança dos dados. 

3. As soluções do Google exigem de duas a três vezes mais 
cliques do que as soluções da Microsoft. 

4. Os alunos podem usar Leitura avançada da Microsoft em 
uma guia do navegador e em um documento para alterar: 
a. O idioma para leitura em voz alta; 

b. O tom da voz; e 

c. A velocidade na qual um texto é lido. 

5. O Word permite que a experiência completa da Leitura 
avançada seja usada offline, enquanto as experiências 
baseadas no navegador da Web Chrome e no Google Doc 
não estão disponíveis offline. 

Conclusão 

Com apenas três cliques, os alunos podem iniciar uma 
experiência de leitura em voz alta baseada em navegador 
ou em documento usando a Leitura avançada da Microsoft. 
Essa solução permite que os alunos alterem o idioma em 
que o texto é lido em voz alta, o tom de voz e a velocidade 
com que um texto  
é lido. Além disso, o Microsoft Word permite que  
a experiência da Leitura avançada seja feita totalmente 
offline. 

Experiências equivalentes baseadas em documentos 
exigem a instalação de uma extensão de terceiros que 
pode levar mais tempo, mais envolvimento da TI e 
apresentar riscos de segurança de dados, além de que as 
experiências não estão disponíveis offline. Com duas e 
três vezes o número de cliques para iniciar a experiência 
de leitura em voz alta, as soluções do Google não têm a 
facilidade de uso  
e acesso para os alunos. Considerando a sua simplicidade 
integrada em todas as soluções,  
a Leitura avançada da Microsoft é a melhor escolha para 
ajudar os alunos a personalizar o suporte de leitura em 
voz alta que eles precisam a qualquer hora, em qualquer 
lugar. 
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Baixe uma cópia do relatório completo, 
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e uma análise das ferramentas do 
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