


Inovação tecnológica em Educação

§ Plataforma de trabalho com interfaces
semelhantes a veículos conhecidos.

§ Biblioteca de temas relativos aos de sala de aula.
§ Criação de conteúdos autorais para

complementar e enriquecer.



Inovação tecnológica em Educação

§ Ambiente seguro direcionado ao aprendizado
específico.

§ Utilização no Ensino Infantil, Fundamental I e II,
Médio.

§ Permite ao município líder preconizar a
modernização do Ensino.

§ Desde 2002



Educação infantil

§ As atividades programadas
em ambiente mais lúdico.

§ Possibilita: apresentação,
prática e avaliação de
aprendizado.

§ Cognição e raciocínio
respeitando cada fase.



Ensino Fundamental I & II: 

§ Postagens e interação em
formatos já conhecidos.

§ Aprendizagem coletiva e
contribuições autorais.

§ Inserção de vídeo-aulas.



Vídeo aulas

§ Ambiente específico para a
consolidação de conteúdos
(textos, vídeos, som,
ilustrações, animações,
imagens, links de notícias).

§ Atividades podem acontecer
dentro e fora da sala de aula.

§ Interfaces amigáveis e de
formato muito familiar.



Conecte Edite & Conecte Mude

Não somos Conteudistas, mas sim uma plataforma 
Construtivista!

§ Aos professores: permite edição, criação e co-criação
de conteúdo expositivo e compartilhado com outras
escolas da rede.

§ Possibilita: apresentação, prática e avaliação de
aprendizado, cognição e raciocínio respeitando cada
fase.

§ Garantia de Autoria e visibilidade aos professores que
realizarem contribuições na plataforma.



Conecte Educação: Uma Escolha que Faz a 
Diferença!

§ Plataforma adaptativa e interativa;
§ 100% em nuvem e segura;
§ Projetos pedagógicos atrelados à tecnologia e ao

dia-a-dia;
§ Rede social educativa;
§ Forma de aprender e ensinar consonantes com a

lógica contemporânea;



Conecte Educação: Uma Escolha que Faz a 
Diferença!

§ Ferramentas de avaliação, pesquisas e
acompanhamento dos gestores;

§ Perfeita para Lousa Digital, computador, notebook,
tablet e smartfones.

§ Acompanhamento com dados qualitativos e
quantitativos para os gestores.



Conecte Educação: Outros Benefícios

§ Relatórios e gráficos quantitativos por escola,
professores e alunos.

§ Visualização de habilidade e competências
desenvolvidas.

§ Secretaria Online: boletim, ocorrências, atas,
disponibilidades dos professores, fila de espera,
atribuição/remoção de aulas e outros atributos.



Conecte Educação: Outros Benefícios

§ Ferramentas de CRM, gestão de pedidos, merenda,
georreferenciamento.

§ Participação no programa Cidades Educadoras –
AICE em Barcelona.

§ Dois painéis de discussão por ano (Conferências) com
palestrantes convidados, da área de Educação, para
os professores da rede municipal.

§ Gestão administrativa*.
(*) mediante solicitação e customização.



Receba-nos em uma visita e 
entenda como você pode mudar 

o Ensino no seu município!

contato@conecteeducacao.com.br




