
Os alunos podem traduzir equações em mais de 70 idiomas. 

 

 

 

 

Assistente de Expressões Matemáticas do OneNote* 

Acelerando a aprendizagem dos alunos por meio da Acessibilidade em Matemática 

Como as soluções de educação da Microsoft* se comparam ao Google* ao oferecer conteúdo  
e experiências de ensino de matemática acessíveis e personalizados para os alunos. 

Suportes do Assistente de Expressões Matemáticas 
 

Escrita de equações na 

tela de toque 

Leitura avançada de texto 

para fala e traduções de 

equações 

Explicações passo a passo 

de como resolver equações 

 
 
 

 
 
 

 

 

Experiência do Assistente de Expressões Matemáticas da Microsoft Experiência do Google Docs* 

 
 
 
 
 

O Assistente de Expressões Matemáticas está 
integrado aos aplicativos da Web ou da área de 
trabalho do OneNote 

 

O Google Docs tem um editor de equações básico 
 

 

A Leitura Avançada oferece leitura em voz alta 
e tradução em mais de 70 idiomas1

 

 
São necessárias extensões de terceiros para recursos 
de acessibilidade 

 

 

Testes passo a passo e práticos sob demanda              Sem recursos de instrução sob demanda 

 

Os principais recursos funcionam offline 

usando o aplicativo de desktop OneNote 

 

Sem recursos offline além da edição básica de 
equações 

 
 

  
 

 
 

1. Fonte: Idiomas e produtos compatíveis com a Leitura Avançada Copyright © Clarity Innovations, Inc. Todos os direitos reservados.  
* Outros nomes e marcas podem ser declarados como propriedade de terceiros. 

Considerando a facilidade com que os alunos podem explorar 
explicações de conceitos matemáticos e criar autoavaliações 
rapidamente, o Assistente de Expressões Matemáticas é uma opção 
superior ao editor de equações do Google Docs para tornar os 
conceitos matemáticos acessíveis e fornecer experiências de 
aprendizagem equitativas. 

Leia o relatório completo 

www.k12blueprint.com/learning-next 

 

O Assistente de Expressões 

Matemáticas da Microsoft fornece aos 

alunos ferramentas de acessibilidade 

que ajudam a preencher as lacunas 

de aprendizagem da pandemia  

e desenvolver as habilidades 

necessárias no local de trabalho 

STEM. 

Os alunos podem criar testes práticos sob demanda com dois cliques. 

https://support.microsoft.com/en-us/topic/languages-and-products-supported-by-immersive-reader-47f298d6-d92c-4c35-8586-5eb81e32a76e
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