Ferramentas
Integradas

Melhorar a aprendizagem
capacitando alunos para o

Tecnologia
Acessível e de Fácil
Gestão

Disposi�vos
Protegidos

As soluções Microso� Educação visam a capacitação dos
alunos de hoje para a realidade de amanhã. Com as
mudanças que o mundo atravessa atualmente, torna-se
necessário preparar os alunos com as competências
necessárias ao seu futuro proﬁssional e, para isso, os
educadores devem concentrar-se na transmissão de
experiências de aprendizagem personalizadas que
potenciem a obtenção de melhores resultados.
É essencial fornecer a melhor tecnologia e as melhores
ferramentas que ofereçam a cada aluno oportunidades
de aprendizagem iguais, que possibilitem ampliar a
cria�vidade de alunos, professores e diretores, e que
permitam criar salas de aula mais eﬁcientes.

Diretores

Capacite os seus alunos e
professores a ir mais longe

Professores

Transforme a sua sala de aula e
mantenha foco no ensino

Alunos

Ajude a aumentar o
potencial do aluno

Dispositivos seguros, a preços
acessíveis

Recursos de transição para o
ensino à distância

Ferramentas Microsoft Office 365
gratuitas

Melhores resultados com
tecnologia de ponta

Tecnologia acessível e de fácil
utilização na sala de aula

Dispositivos concebidos para a
aprendizagem

Soluções de gestão educativa

Aprendizagem centrada no
aluno

Novas formas de aprendizagem
interativa

Ferramentas de aprendizagem
adequadas à escola

Ferramentas de planeamento da
aula e de avaliação

Salas de aula inclusivas que
promovem a colaboração e
justiça para participar e crescer

Reforço das competências STEM
na sala de aula

Forneça uma experiência simples e segura numa única solução
económica concebida para a educação. Ao adquirir licenças para
educadores, corpo docente e funcionários, pode também incluir os
estudantes sem custo adicional.
A licença do Microso� 365 Educação inclui o Windows, o Intune for
Educa�on e o Oﬃce.

Plano de Ação

Treinar Equipa
e Alunos

Executar Aulas
Online

Conﬁgure uma sala de aula
de aprendizagem híbrida
Um ambiente de aprendizagem focado pode ser um
desaﬁo no ensino híbrido. Como os ambientes de
aprendizagem online e as prá�cas de ensino diferem dos
existentes nas salas de aula, os educadores precisam
desenvolver conhecimentos para preparar melhor as
suas aulas.
É aqui que entram as soluções Microso� Educação, que
pretendem apoiar experiências de mul�média que
mantenham educadores, estudantes e famílias ligados,
através de ferramentas e recursos indicados.

Sistema Opera�vo e
Gestão de Disposi�vos

Windows 10 Pro/11 Pro

Microso� Intune
para Educação

Comunicação, Colaboração
e Par�lha

Microso� Teams

OneNote e
OneDrive

Recursos de Aprendizagem

Microso�
Oﬃce 365

Minecra� para
Educação

Soluções para Gerir Escolas

EMS
(Enterprise
Mobility and
Security)

Azure para
Educação

TM

BCN, SA
ENCONTRE-NOS EM:
Parque Empresarial da Madalena
Rua Maurício Lourenço de Oliveira, 158
4405-034 Vila Nova de Gaia
SAIBA MAIS EM:
www.bcnsistemas.pt
COMPRE EM:
www.bcnonline.pt
CONTACTE-NOS:
geral@bcnsistemas.pt
222 073 510

