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SMARTMEDIA CLASS é o software que 
permite ao professor compartilhar a partir 
de qualquer PC, e gerenciar conteúdo 
multimídia em nuvem das lições realizadas 
ou preparadas na hora, arquivá-las em pastas 
específicas acessíveis por outros usuários.

Para o envio para vários dispositivos de 
aplicações, incluindo questões abertas, 
trabalhos de casa e testes estruturados. 

Ele mantém registros de aulas, trabalhos de 
casa, testes e outras atividades educacionais 
com a classe.

Ele fornece uma Community onde você pode 
compartilhar lições e outros conteúdos, além 
de uma home page onde cada professor pode 
enviar mensagens e torná-los visíveis para os 
alunos de uma determinada classe.

Ele permite que você conecte tablets e outros 
dispositivos a Lousa Interativa.

Criar, gerenciar e organizar 
suas aulas e cursos on-line, 
compartilhá-los com os 
seus alunos e atingi-los em 
todos os lugares.

Plataforma online de gestão de aprendizagem para as escolas e centros de formação

Software SmartMedia Class

Gerenciar fóruns, blogs, 
chat, gerenciar eventos 
e administrar exercícios 
e questionários com 
avaliação.

Conecte-se a sua lição, 
mesmo à distância.
Compatível com iOS, 
Android, Windows, Linux, 
Mac OS e Chromebook.
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Características e especificações

Principais Funções de Software
• Enviar arquivos de mídia para tablets 

ou outros dispositivos
• Gerenciar  eventos no calendário com 

convites para usuários
• Fóruns, blogs, Chat instantâneos 

e bate-papos disponíveis para 
professores e alunos

• Personalizando as permissões de 
usuário

• Testes e exercícios com avaliação
• Função “Progresso” do curso para 

avaliar o rendimento do aluno
• Salvar e imprimir o trabalho para 

compartilhar com outros alunos e 
professores da instituição

Quiz - tipos de perguntas do questionário
• Respostas múltiplas
• Verdadeiro / Falso
• Correspondências
• Escolha de palavras que faltam
• Respostas curtas, numéricos, 

calculados, poemas etc ..

Lousa interativa colaborativa  (opcional) 

• Os alunos podem trabalhar com o 
professor diretamente de seu tablet / PC

• Personalização formas geométricas
• Manipulação de objetos, imagens, etc ...

Compatível com iOS, Android, Windows, 
Linux, Mac OS e Chromebook


