
 
 

Acelerando a aprendizagem com habilidades 

matemáticas no local de trabalho 

Comparando o modo como o Microsoft Math Assistant* e o Google Docs*  

apoiam o desenvolvimento de habilidades matemáticas acessíveis. 
 

Objetivo 

O objetivo deste artigo é avaliar os recursos integrados de 
edição e acessibilidade de equações do Microsoft Math 
Assistant* e Google Docs*, incluindo a extensão do Google 
Chrome* Equatio* (por exemplo, a solução Chromebook*). 

Principais constatações 

1. As soluções da Microsoft, como o Math Assistant, fornecem 
aos alunos vários métodos para escrever  
e resolver equações e também oferece a Leitura Avançada 
para recursos de acessibilidade, como  
a leitura de equações em voz alta. 

2. O editor de equações do Google Docs oferece apenas 
digitação para escrever equações e não tem 
acessibilidade integrada ou explicações para conceitos 
matemáticos. 

3. A extensão terceirizada Equatio requer acesso às 
informações de identificação pessoal dos alunos para 
instalar e usar dentro do Google Docs para fornecer vários 
meios de escrever equações e ler essas equações em voz 
alta. 

4. Tanto o Assistente de Expressões Matemáticas quanto o 
Equatio permitem que os alunos usem  
a tela sensível ao toque de um dispositivo para escrever 
equações e oferecer leitura de equações em voz alta em 
inglês. Além disso, o Math Assistant tem a equação lida 
em voz alta em um total de  
71 idiomas ou dialetos1. 

5. Com recursos como explicações passo a passo  
e geração de questionários práticos, o Assistente de 
Expressões Matemáticas fornece aos alunos as ferramentas 
necessárias para acessar, entender  
e autodirigir sua aprendizagem para facilitar o domínio de 
importantes habilidades matemáticas. 

Conclusão 

À medida que as escolas desenvolvem estratégias para fechar 
as lacunas de aprendizagem durante a pandemia, torna-se 
cada vez mais importante que os alunos tenham as 
estratégias, os recursos e as ferramentas que precisam para 
dominar o conteúdo e a mentalidade necessária para 
contribuir na força de trabalho internacional STEM. 

Ao comparar ferramentas de acessibilidade e ajudar os alunos 
a adquirir habilidades matemáticas específicas,  
o Assistente de Expressões Matemáticas oferece uma 
experiência superior às experiências equivalentes no Google 
Docs. 
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