
SISTEMAS PARA
ENSINO HÍBRIDO
Dê uma nova vida às suas aulas com muita imaginação e 
a tecnologia certa. Para assegurar que a aprendizagem 
flui naturalmente, os professores terão de reimaginar a 
sala de aula com tecnologia que permita aulas híbridas.



Aumente a flexibilidade e a intera�vidade das aulas 
com um tamanho de ecrã escalável e uma vasta gama 
de funcionalidades sofis�cadas. Com a EPSON poderá 
criar ambientes de aprendizagem onde os alunos têm 
uma visão perfeita em qualquer ponto da sala, podem 
contribuir diretamente no ecrã e inclusivamente 
par�cipar com os próprios disposi�vos.

As soluções para o ensino intera�vas da Epson 
oferecem aos professores a liberdade de criar 
experiências de aprendizagem digital, que vão ao 
encontro das expecta�vas dos professores e 
estudantes, para promover a par�cipação de uma 
aprendizagem eficaz.
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1. TRANSFORME O ENSINO
Incen�ve um diálogo de aprendizagem 
entre estudantes e professores com uma 
solução de ecrã de ultracurta distância 
intera�va da Epson. O tamanho do ecrã 
importa, pelo que pode beneficiar da 
projeção de conteúdo num ecrã escalável 
de até 100" (254 cm) em Full HD, interagir 
com os projetos de grupo através de 
gestos ou canetas e criar, par�lhar e 
debater as notas sem ter de ligar um PC.

2. CAPTURE A ATENÇÃO DOS 
ESTUDANTES
Melhore a aprendizagem com um 
visualizador Epson e uma câmara de 
secretária Full HD leve. Apresente 
páginas impressas de grande dimensão, 
objetos 3D, entre outros, em grande 
plano para grupos de trabalho e 
grandes audiências.

3. MAXIMIZE O IMPACTO DAS SUAS 
APRESENTAÇÕES
Desenvolva a aprendizagem e dê vida aos 
seus recursos com cores excecionalmente 
luminosas e qualidade de alta resolução 
que podem ser adaptados a salas de 
qualquer dimensão.



Capte a atenção dos estudantes com esta câmara de 
documentos intui�va e par�lhe imagens e objetos em Full HD 
num ecrã de grande dimensão para toda a sala de aula 
desfrutar. Repleta de uma vasta gama de funções e 
funcionalidades inteligentes, os professores podem criar um 
ambiente dinâmico para melhorar a aprendizagem dos 
alunos. Com um design portá�l e leve, é fácil de transportar 
entre salas de aula.

E quanto à par�lha de trabalhos dos alunos? Graças ao 
sistema de apresentação sem fios Epson ELPWP20, os 
u�lizadores podem ligar os seus computadores portáteis e 
começar a par�lhar conteúdos para qualquer solução de ecrã 
com uma entrada HDMI, até quatro disposi�vos em 
simultâneo. Sem necessidade de cabos ou pen drives, ligue 
diretamente ao projetor através de bluetooth com este 
pequeno, mas poderoso disposi�vo.

Aprendizagem con�nua, eficiente

Par�lha de Conteúdos

Visualizador de Documentos
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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

TM


