
 

 

PROPOSIÇÃO Nº 088/2021         Cruzeiro do Sul, 14 de junho de 2021. 

   

O Vereador abaixo subscrito vem submeter à apreciação dos demais pares desta 

Câmara Municipal a seguinte: 

 

PROPOSIÇÃO 

Senhor Presidente, 

 Solicito que a Administração Municipal, através da Secretaria Municipal de 

Educação, Cultura e Esportes, faça a adesão ao Google for Education, de forma mais 

breve possível, possibilitando assim que cada Professor e posteriormente os alunos, 

tenham acesso a uma conta institucional para a melhor realização de suas atividades 

referentes às escolas. 

Como justificativa para minha solicitação apresento o seguinte: O Google for 

Education é um conjunto de aplicativos, uma solução tecnológica desenvolvida para 

facilitar a vida de professores e alunos dentro e fora das salas de aula, a qualquer hora e 

a partir de qualquer dispositivo conectado à internet. 

Os professores produzem muitos conteúdos, registram os trabalhos com fotos e 

isso demanda espaço para guardar. Precisam de muito espaço para guardar. Aderindo ao 

Programa, cada professor pode ter um espaço gratuito para guardar seus materiais 

na”nuvem”, sem prejudicar o espaço da conta pessoal. 

 O uso dessas ferramentas é totalmente gratuito para instituições de ensino 

públicas e privadas, então não existem justificativas para não realizar em nosso 

município. 

Oferecendo essa possibilidade aos educadores do nosso município, estaremos dando um 

enorme passo para a melhoria da educação, tanto na infantil como no fundamental. 

 



 Ressalto que esse “produto” não é somente para ser usado agora durante o período 

da pandemia. Essa tecnologia já existia anteriormente à pandemia e continuará cada vez 

mais sendo usada pelos professores com os alunos em sala de aula. 

 

 Aproveito o momento para indicar ainda que juntamente com a adesão ao Google 

for Education, a Secretaria de Educação busque uma formação sobre o Google for 

Education para os profissionais da educação. 

 

Tenho a certeza de que todos vão crescer muito com este incremento na Educação 

do Nosso Município.  

  

 

DEMÉTRIOS KAROL LORENZINI  
 

Vereador 

 

 

 


