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Priorizar e apoiar o bem-estar 

do aluno 
Comparando o Microsoft Teams for Education* com o Google Workspace for Education* no 

apoio ao bem-estar dos alunos. 
 

Objetivo 

O objetivo deste artigo é avaliar as ferramentas  
e estratégias recomendadas que o Microsoft 365 Education 
e o Google Workspace for Education oferecem aos 
educadores para apoiar a aprendizagem social e emocional 
(SEL – em inglês, social and emotional learning). 

Principais constatações 

1. A solução da Microsoft usa uma única plataforma, Teams 
for Education, que combina Reflect e Insights. Isso reduz o 
número de ferramentas exclusivas que alunos, educadores 
e administradores precisam usar para dar suporte à SEL. 

2. A solução Google Workspace for Education usa quatro 
ferramentas diferentes: Classroom*, Forms*, Sheets* e 
YouTube* adicionando camadas de complicação e 
permissões ao processo. 

3. O Reflect usa o Feelings Monster (Monstro dos 
Sentimentos) para ajudar os alunos a expressar mais de 50 
sentimentos e construir granularidade emocional. 

4. O Google Forms não tem um recurso semelhante para 
ajudar os alunos a visualizar e expressar seus sentimentos. 

5. As escolas do Microsoft 365 que usam o Education 
Insights Premium também podem ver as tendências de 
respostas dos alunos em turmas, séries ou escolas em sua 
exibição organizacional. 

6. As escolas e os administradores do Google Workspace for 
Education não têm acesso para revisar e monitorar as 
respostas geradas no Forms ou nas respostas do Classroom. 

Conclusão 

À medida que as escolas continuam a desenvolver  
e aperfeiçoar suas ofertas de SEL, os educadores contam 
com suas ferramentas mais usadas, como Teams for 
Education e Classroom, para fornecer um recurso digital 
simplificado e integrado que atende às necessidades de 
aprendizado acadêmico, social  
e emocional dos alunos. Fornecendo recursos de suporte 
que se integram totalmente à plataforma Teams for 
Education, a solução SEL da Microsoft oferece uma 
experiência mais abrangente que ajuda os alunos a crescer 
e fornece às escolas dados que podem ajudar a identificar e 
atender melhor às necessidades em escala. 

Tanto para alunos quanto para educadores, a solução 
educacional da Microsoft, Reflect, oferece melhores 
resultados, economiza tempo dos professores e fornece 
dados práticos da SEL do estudante que podem informar as 
decisões da sala de aula, da escola e do distrito. 
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