http://www1.prometheanworld.com/
http://www.classflow.pt

Proposta "Modern Classroom" Laboratório de Aprendizagens Ativas"
*Preços Nett; Não inclui IVA - Custos Estimativos -

Part Number

Sistemas Interativos /Colaborativos/Avaliação/Criação
Imagem Produto

Modelo

Descrição

Qtd

Preço unitário

Preço Total

Painel Interactivo - diagonal de 65" - Sistema de colaboração multi-táctil 10 toques para a
frente da sala de aula/Salas de Formação ; Alta definição com Full HD; 400 cd/m2 ; Superficie
ActivGlide para melhor desempenho e experiência de toque; (pode ser montado na parede ou
no suporte ); sistema android incluido para trabalho sem ligar a pc, descarga de apps e
mirroring de dispositivos.

1

€3.200,00

€3.200,00

1

€4.670,00

€4.670,00

1

€368,22

€368,22

SUPERFICIES DIGITAIS
Área Apresentar/Explorar/Colaborar
Opção1
Área Colaborar /Investigar/Interagir

AP4-65E

Painel Interactivo ActivPanel 65

Trabalho Colaborativo/Consolidação de conceitos / Desenvolvimento / Pesquisa / Trabalho Autonomo e em Grupos / Partilhar

Mesa Interativa

Mesa Interactiva 46" HD LCD, sensivel ao toque; computador WIN8.1 Pro integrado; sistema
colaboarativo de ensino e personalizado, ideal para ensino a pequenos grupos; Até 6 alunos ao
mesmo tempo; inlcui actividades educativas, bancos de imagens e ferramentas de análise e
reporte; Colunas de audio integradas e possibilidade de ligação de até 6 auscultadores,
sistema móvel. Inclui ferramentas para os alunos como Browsers Web, teclados virtuais,
ferramentas de matemática e instrumentos musicais).A ActivTable proporciona um ambiente
colaborativo de ensino, que especifica os standards em tecnologia para "mesas" interactivas
Multi tácteis. Foi desenvolvida para proporcionar colaboratividade, conduzir os alunos a um
maior envolvimento e estimular a criatividade. A ACTIVtable permite ao professor configurar
e "redesenhar" actividades para até 6 alunos e oferece a possibilidade de efectuar um rastreio
do trabalho desenvolvido e da contribuição individual de cada um, utilizando poderosas
ferramentas visuais de reporte. Acesso a mais de 200 atividades existentes adaptadas ao
curriculo; os professores podem criar as suas proprias atividades, o equipamento é
multilingue.
A ActivTable pode ser utilizada numa sala de aula por si só sem outras ferramentas para
trabalho colaborativo em Grupo e para apoio a necessidades educativas especiais, pode ser
utilizada também por exemplo em centros de recursos multimédia. Funciona no ecosistema d
ActivTable e em Ambientes Windows como um Tablet Gigante de 46", com capacidades multitácteis; trabalho no ambiente em Apps e modo Desktop; possibilidade de criação de atividades
para a ActivTable.

Dispositivos de Trabalho
Tablet

Tablet Hibrido windows 10, com teclado; canetas; ecosistema educacional - HP x2 210 G2 com
caneta ativa incluida
Sistemas de Software de Produtuvidade / Colaboração / Criatividade

ClassFlow

ClassFlow - com o ClassFlow, os professores podem criar e aceder a conteudos interativos a
partir de qualquer browser, patilhar lições com seus pares e colaborar, utilizando a ultima
tecnlogia móvel e efetuar avaliações instântaneas e avaliações, criar tarefas, planos de curso,
envolver os seus alunos, personalizar o ensino. O ClassFlow ajudará os professores com o
planeamento e nos passos necessários de desenvolvimento de lições e irá tornar possivel ter
uma aula conetada.
O ClassFlow é um software de ensino baseado na Cloud, desenvolvido para preparação e
distribuição de aulas de uma forma mais dinâmica..
Gratuito para Professores; Licenciamento pago para criação de site próprio da instituição com
funçoes de reporting e comunidades privadas. Licenciamento por Escola.

1

€0,00

€0,00

Office 365

Acesso a professores

1

€0,00

€0,00

Software de Stop Motion, storytelling; edição de video gratuitos

1

1

€450,00

€450,00

1

Incluido

€0,00

Não incluído

€0,00

0

0

Microsoft
Vários
Conectividade

Equipamento para criação de dinâmicas Future Classroom criando uma sala "especial" , podendo ser transversais a sua utilização em salas de aula / Laboratórios, material para dinâmicas em
mais que uma sala/grupo; CRIAR; EXPLORAR/INVESTIGAR;AVALIAR;INTERAGIR; DESENVOLVER

Investigar / Criar / Explorar

AV324

ACTIView 324

Visualizador de Documentos (Doc Camera); ActiView - Visualizador de documentos, permite
que se visualize materiais impressos e objectos no Quadro Interactivo ou ecran e que possam
ser partilhados com a turma. Oferece a possibilidade de colaboratividade na sala de aula, dado
que facilita a partilha de informação e trabalho, permite também que os alunos visualizem
formas 3D. Integrado com o Software ACTIVinpsire, pode se anotar sobre as imagens e pode
se inserir video automáticamente no flipchart. incluido acessório para adaptar a microscópio.

SERVIÇOS
Implementação

Consultoria de implementação, manuais, videos etc

Implementação 2

Remodelações; trabalho de Obraem infraestruturas; pinturas; vinyl; pavimentos e outros

Formação

Formação de 5 dias; Workshop de 3 dias " Kit Sala de Aula do Futuro - The Modern
Classroom"; 2 dias formação na utilização do material em contexto didáctico nas
especialidades especificas com integração das ferramentas existentes e plataformas/softwares
comuns utilizadas em sala de aula; não incluido, a definir

1

€8.688,22

