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Anotações digitais com 

design inclusivo 
Comparando o Microsoft OneNote* Live Captions e o Google Workspace for Education* no 

suporte a anotações acessíveis. 
 
 

Objetivo 

O objetivo deste documento é avaliar como os alunos 
podem usar ferramentas e estratégias de anotações 
acessíveis no OneNote Live Captions e combinando  
o Google Keep* e Translate*. 

Principais constatações 

1. Os alunos que usam a solução do Google recebem 138% 
mais cliques para transcrever e traduzir do que aqueles que 
usam o OneNote Live Captions. 

2. O OneNote Live Captions permite que os alunos traduzam 
e salvem legendas no idioma de sua preferência em um 
bloco de anotações de classe. 

3. A solução comparável do Google Workspace for Education 
usa três ferramentas: Keep, Translate  
e Docs*. 

4. Os alunos que usam as legendas ao vivo do OneNote 
oferecem autonomia com ferramentas de realce  
e configurações de legendas. 

5. Os alunos que usam a solução do Google devem 
usar uma ferramenta de tradução separada que 
não ofereça destaque ou  
a capacidade de pausar transcrições. 

6. O OneNote Live Captions tem suporte à tradução  
em mais de 100 idiomas e dialetos. 

7. O Keep não oferece opção de tradução. 

Conclusão 

Conforme as escolas continuam a apoiar as necessidades 
e preferências dos alunos cada vez mais diversificadas, é 
fundamental que elas adotem princípios orientadores, 
como a estrutura do Design Universal para 
Aprendizagem1, para auxiliar intencionalmente cada 
aluno. As anotações digitais projetadas de forma 
inclusiva ajudam os alunos  
a escolher como querem acessar, representar  
e interagir com o conteúdo através de recursos de 
acessibilidade, como legendas, tradução, apresentação 
de conteúdo lado a lado e remoção de distrações. 

Para alunos e educadores, o OneNote Live Captions oferece 
uma solução criada de forma inclusiva que pode ajudar a 
melhorar a representação e a interação com o conteúdo 
acadêmico. 
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