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Microsoft é profundamente
engajada na educação em todo o
mundo

+1.000

+400

+$1.2B

+$75M

caminhos de aprendizagem
gratuitos para ajudar a ensinar
habilidades tecnológicas

em software e serviços doados a
mais de 90.000 organizações sem
fins lucrativos

engenheiros construindo educaçãotecnologias específicas

doado ao YouthSpark para melhorar a
alfabetização digital para estudantes
do ensino médio

+110 organizações sem
fins lucrativos
em parceria com a Microsoft para alcançar milhões de alunos

Estamos ajudando as escolas a enfrentar o COVID-19
Microsoft está fazendo parceria com escolas e universidades em todo o mundo para habilitar soluções de
aprendizagem remota.

Estamos comprometidos

O Office 365 A1, incluindo
equipes, está sempre disponível
para as escolas sem nenhum
custo para permitir a
aprendizagem remota

Estamos fornecendo
apoio

A equipe de aprendizagem
remota da Microsoft está
fornecendo suporte 24 horas para
os usuários

Estamos dando globalmente

Microsoft forneceu suporte
técnico à Força-Tarefa de
Emergência COVID-19 da
UNESCO

Neste tempo sem precedentes, escolas e universidades precisam de
inclusão aprendizado remoto mais do que nunca

Aprendizado remoto
Para todos

Capacitando instrutores
e equipe de TI

Como configuramos ambiente acessíveis
Como treinamos
de aprendizado on-line integrados
instrutores e funcionários na
com nossos sistemas atuais?
nova tecnologia?

Maximizando o engagamento
Como vamos manter
estudantes engajados e
construir comunidade?

A Microsoft está aqui para ajudá-lo onde quer que
você esteja em sua jornada de aprendizado remoto

A Microsoft encontra você onde você está com soluções sem custo que se integram com os
seus sistemas existentes— como Zoom, Canvas, Moodle e muito mais.

Aprendizado remoto
para todos

Capacitando instrutores Maximizando o engagamento
e equipe de TI
Baseando-se na segurança,
conformidade, e compatibilidade

Cenários para permitir o aprendizado remoto inclusivo

Execute uma sessão de classe a partir de sua LMS
existente

Dar aos alunos de todas as habilidades acessibilidade
incorporada

Transmita Aulas e poste Tarefas e quizzes

Realize eventos e aulas com legendas ao vivo

Cenários para capacitação de instrutores e equipe de TI

Configuração desktops virtuais para usuários remotos

Configurar VMs para ensino, treinamento, laboratórios e
muito mais

Criar equipes automaticamente a partir de dados
sistemas

Forneca gratuitamente treinamento on-line e
comunidade

Cenários para maximizar o engajamento contínuo

Realizar um evento ao vivo para até 20.000 usuários

Oferecer aprendizado hands-on através de
programas gratuitos

Equipar os pais com recursos de ensino on-line

Usar Flipgrid Para capacitar cada voz com vídeos curtos

Integrado com suas soluções existentes
As soluções da Microsoft integram-se às tecnologias que você tem em vigor, com o Teams como hub centralizador
que facilita a gestão para suas soluções existentes. Abaixo estão alguns exemplos de aplicativos e plataformas de
terceiros com as quais as soluções da Microsoft se integram com...

Vídeo

Sistemas de Gestão de Aprendizagem- LMS

Plataformas e Dispositivos

Microsoft Teams para Educação

O Teams fornece uma sala de aula virtual completa e também podem ser integrados com
ferramentas de terceiros como o GitHub for Education — ou sistemas de gestão de
aprendizagem como abaixo.

Reuniões

Chat

Arquivos

Apps

Office

Eventos ao vivo

Tarefas

Vídeos

Tarefas

Mais sobre o Microsoft Teams
O Teams é um lugar centralizado para a colaboração onde alunos e
instrutores podem conversar, criar grupos e compartilhar arquivos.
• Ofereça ensino a distância. As equipes
funcionam como uma sala de aula virtual —
transmitir palestras, colaborar em versões ao vivo
de arquivos e usar bate-papo de texto, voz e
vídeo.
• Conecte-se a aplicativos de terceiros. As
equipes têm conectores incorporados para
centenas de aplicativos, incluindo o Trello, Flipgrid,
GitHub Education, e muitos mais.
• Inclua todos os alunos. As equipes têm recursos
de acessibilidade robustos e integrados para
acomodar alunos de todas as habilidades e
origens.

Mantenha-se altamente seguro

Para combater a tendência recente de
participantes não convidados infiltrandose em videoconferências, o Teams
fornece recursos de segurança
abrangentes que impedem que
pessoas má intecionadas acessem suas
reuniões.

Comece agora
Implantar o Office 365 com equipes sem custo
aka.ms/comeceagora para começar de graça
aka.ms/TeamsEduRemote para um guia da implantação

Configurar desktops virtuais

aka.ms/windowsvirtualdesktop para saber mais
aka.ms/labservices para VMs de laboratório

Explorar recursos, treinamento e comunidade

aka.ms/office-training para tutoriais do Office 365
aka.ms/JoinRemoteLearningCommunity para se conectar com
outros usuários de educação

Obtenha suporte de implantação sem custo

aka.ms/remote-learning para conselhos sobre como começar
microsoft.com/FastTrack para assistência de implantação gratuita
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