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Acelerando a aprendizagem para 

alunos com acesso limitado à Internet 

Comparando como os dispositivos Microsoft Windows 11* e os Chromebooks* oferecem 

suporte ao acesso offline a conteúdo e materiais educacionais. 
 

Objetivo 

O objetivo deste artigo é avaliar a eficácia integrada  
e a capacidade de acesso offline a materiais de 
aprendizagem usando o sistema operacional Microsoft 
Windows* 11 com OneDrive* ou Google Chrome* com 
Google Drive* (por exemplo, a solução Chromebook*) – os 
dois sistemas operacionais mais comuns no ensino 
fundamental e médio. 

Principais constatações 

1. As soluções da Microsoft, como o OneDrive, permitem que 
os usuários sincronizem pastas do computador com o 
OneDrive, além de pastas  
do OneDrive no dispositivo para acesso offline.  
O processo leva apenas 8 etapas e um tempo  
médio de 1:28 minutos. 

2. O acesso offline do Google Drive exige que os usuários 
primeiro baixem uma extensão e, depois, ativem o 
acesso offline nas configurações do Drive. O processo 
leva 45% mais etapas  
e, aproximadamente, 22% mais tempo para configurar 
e usar. 

3. O acesso offline do OneDrive e do Google Drive permite que 
os usuários selecionem arquivos ou pastas para sincronizar 
automaticamente com  
o dispositivo para acesso offline. Quaisquer  
alterações feitas enquanto estiver offline serão  
salvas na versão web na próxima vez que  
o dispositivo se conectar à Internet. 

4. A experiência de acesso e edição offline usando  
a versão para desktop das ferramentas do Microsoft 
Office excede os recursos limitados do Google Docs e 
Google Slides offline*. O acesso offline às ferramentas de 
tradução e ao Verificador de Acessibilidade são 
necessários para garantir uma experiência mais 
equitativa para alunos com acesso limitado ou nenhum 
acesso à internet em casa. 

5. O Microsoft Windows 11 oferece uma variedade mais rica 
de ferramentas offline, como as ferramentas de desktop 
Adobe* Creative Cloud e ferramentas CAD como o Fusion 
360, do que os aplicativos Chrome ou Android* disponíveis 
em Chromebooks. 

 
Conclusão 

Conforme os educadores continuam a depender de 
recursos de aprendizagem digital para atender às 
necessidades de aprendizagem de seus alunos,  
deve-se dar muita atenção ao impacto contínuo que  
o acesso limitado à Internet em casa — especialmente para 
alunos negros, aqueles que vivem na pobreza  
e comunidades rurais — tem sobre os alunos. 

Ao comparar o acesso a arquivos offline ao conteúdo de 
aprendizagem, acessibilidade, armazenamento no 
dispositivo e criação e edição offline, os dispositivos 
Windows 11 oferecem uma experiência superior aos 
alunos do que as experiências equivalentes nos Google 
Chromebooks. 
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