classroom
.cloud
Plataforma de gerenciamento, aprendizado e
segurança online de sala de aula de fácil uso e
preço baixo para escolas

Esqueça o cansaço da Tecnologia educativa… nós somos totalmente a favor de ferramentas de
aprendizado simples mais essenciais para monitorar e instruir em salas de aula e com alunos
remotos.
É por isso que os professores escolhem classroom.cloud. Suas ferramentas de aprendizado
baseadas na nuvem ajudam a oferecer experiências de aprendizado motivadoras e
significativas para os alunos em um ambiente online seguro.
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Recursos chave
Conecte os dispositivos dos alunos de
modo fácil e rápido por meio de vários
métodos para começar com o ensino e o
aprendizado de imediato.
Transmita sua tela e áudio para os
dispositivos de alunos conectados para
ajudar a exibir/conversar com eles durante
as explicações e as atividades da lição.
Interaja com os alunos em tempo real
por meio de ferramentas de bate papo
e mensagens, responda a pedidos de
ajuda, receba feedback instantâneo
sobre o entendimento de matérias com
inquéritos para a turma, controle de
forma remota as telas dos alunos e muito
mais!
Uso integrado com suas plataformas
Microsoft SDS, ClassLink ou Google
Classroom já implantadas para uma
máxima flexibilidade e para economizar
tempo durante a configuração de
aulas orientadas através de tecnologia.
Mantenha a segurança sempre com o
novo kit de ferramentas de segurança
online, ajudando a manter seu
ambiente online protegido por meio da
monitoração de atividades preocupantes,
identificando alunos em risco e
tendências de Segurança online.
Capte a atenção bloqueando as telas, o
uso de câmeras Web e controlando os
níveis de som dos dispositivos de alunos
para ter o foco máximo enquanto explica
a atividade da lição.
Mantenha o foco com listas de sites/
aplicativos “permitidos” e “restritos” e
controle do uso de USB para assegurar
que os alunos somente podem acessar a

sites relevantes e apropriados durante as
aulas.
Capte a atenção bloqueando a tela dos
alunos para ter o foco máximo enquanto
explica a atividade da aula.
Reduza os custos com a energia com
o Gerenciamento de alimentação.
Esse recurso permite que as escolas
possam Desligar, Reiniciar ou Fazer
logoff dos dispositivos de uma turma
individualmente, para um número
selecionado ou todos de uma vez – uma
opção perfeita para o final do dia de
escola.
As Ferramentas para técnicos inclui
um inventário de hardware e software,
que ajuda as equipes de TI para verem
rapidamente como podem maximizar a
tecnologia da escola.
Monitore o uso da Web e de aplicativos
dos alunos em tempo real para
assegurar que estão focados na tarefa.
Suporte para diversas plataformas
para uso comum mistura de dispositivos
que assegura que sua escola está
preparada para o futuro e pode
reagir de modo simples às alterações
tecnológicas.
A continuidade do aprendizado, é
assegurada, tanto na escola como de
forma remota, com um conjunto de
ferramentas claras e consistentes.
Baixo custo, baixa manutenção e
baseada na nuvem – uma aposta certa!
Escalável, desde a escola mais pequena
até o maior agrupamento de escolas!
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Mantendo seus alunos em segurança online
O kit de ferramentas de segurança online (componente opcional) ajuda a manter seu
ambiente online protegido monitorando atividade preocupante, identificando alunos em risco
e tendências em vários idiomas.

Monitoração de palavras-chave e frases: Com mais de 14.000 frases em vários idiomas,
as escolas podem monitorar as palavras de proteção que os alunos estão digitando
(mesmo em Microsoft Teams).
Atualização de palavras-chave: Acrescente suas próprias palavras-chave ao banco de
dados de segurança online que são relevantes para a escola e a comunidade.
Nuvem de palavras-chave: Quando uma palavra-chave ou frase é ativada, é inserida na
nuvem de palavras. Esta é uma boa forma de identificar tópicos atuais.
Índice de risco baseado em inteligência contextual: O contexto de um evento ativado
é analisado (o dispositivo usado, a hora do dia, os sites visitados, os aplicativos usados, o
histórico de alertas) e é gerado um índice de risco, ajudando os funcionários a determinar
sua severidade. As escolas também podem associar eventos ativados a sua conta
MyConcern.
“Comunicação de uma preocupação” de alunos: Os alunos podem comunicar suas
preocupações enviando uma mensagem com confidencialidade para um funcionário de
confiança.
Recursos online: Os alunos têm acesso instantâneo a um conjunto de recursos de
suporte online – abrangendo tópicos como mutilação genital, o consumo de drogas,
aliciamento de menores e bullying. Os funcionários também podem gerenciar a lista
preenchida automaticamente e adicionar quaisquer termos adicionais que considerem
apropriados.
Segurança: Com suas permissões de fácil uso e relatórios que podem ser aplicados
ou alterados como necessário, as escolas podem assegurar que somente funcionários
autorizados acessam às informações mais sensíveis. Imagens ou capturas de tela podem
ser desfocadas para assegurar a máxima sensibilidade.
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Nossas ferramentas de aprendizado facilitam o ensino
dos alunos, não importa onde você esteja
- e também são de fácil manutenção!

Fácil para os
professores
A ferramenta de sala de aula
mais fácil que você alguma
vez poderá usar, classroom.
cloud permite que você
instrua, monitore, controle
e colabore com seus
alunos para oferecer
lições interativas muito
motivadoras que mantêm
seus alunos concentrados e
no trilho do sucesso.

Fácil para os técnicos
Fácil de configurar,
gerenciar e usar, o aplicativo
classroom.cloud cuida
virtualmente dele
mesmo! Com uma
integração direta com sua
infraestrutura existente,
você pode implantare
gerenciar em minutos os
dispositivos de alunos e
professores a nível central –
economizando muito
tempo.

Fácil para as escolas e
para os agrupamentos
de escolas
De baixo custo e escalável,
com uma configuração e
gerenciamento centrais
claros, classroom.
cloud é ideal para os
agrupamentos de escolas.
Depois da configuração, o
envolvimento da equipe
de TI é mínimo – e, para os
professores, usar sua
interface intuitiva é muito
simples!

classroom.cloud, é tão fácil como dizer ABC...

Experimente gratuitamente hoje em classroom.cloud e comece a
aproveitar ao máximo sua tecnologia para sala de aula!
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