Dê vida à aprendizagem
com o Jamboard

Formas inovadoras de colaboração
entre os alunos
Melhore seus planos de aula e use novas formas de
colaboração entre os alunos com a tela interativa
Jamboard
Incentive os alunos a aprender, colaborar e participar ativamente
das aulas com o aplicativo Jamboard para dispositivos móveis ou a
tela interativa com tecnologia de nuvem.
O aplicativo utiliza a tecnologia do Google Cloud, por isso os
usuários com tablets podem acessar um conjunto de ferramentas
avançadas de edição para colaborar com colegas ou professores.
Também é possível acessá-lo em um navegador da Web.
A tela Jamboard é o espaço para criatividade
na sala de aula. É fácil movimentá-la com o
suporte portátil exclusivo e um único cabo.
A caneta e a borracha não exigem
pareamento, assim você nunca fica sem tinta
ou bateria. Apresente aulas e ideias na tela
de 55 polegadas e 4K precisa e responsiva.
Solte imagens, adicione anotações, use
recursos diretamente da Web ou acesse
trabalhos do Documentos, Planilhas e
Apresentações Google. Tudo isso enquanto
colabora com os alunos ou colegas de turma
em qualquer lugar.

Educação e colaboração
em tempo real
Portátil, poderoso e pronto para a sala de aula
Compartilhe ideias durante as aulas ou discussões
O Jamboard torna a aprendizagem visível e acessível para todos os
colaboradores na sessão do Jam. Além disso, é fácil apresentar os
Jams em tempo real no Meet, o que permite fazer
compartilhamentos ou conexões com o
mundo real.
Use a ferramenta de reconhecimento de formas e de escrita à mão
fácil de ler e desenhe com uma caneta stylus, mas apague com o
dedo, como se estivesse usando um quadro branco.
Os alunos podem acessar os Jams em
qualquer lugar
Os professores podem incluir todos os alunos
no processo de aprendizagem, seja na sala de
aula tradicional ou a distância, pelo ensino
híbrido.
Com o aplicativo Jamboard para Android e
iOS, os alunos e os professores podem
participar facilmente usando um tablet,
smartphone ou Chromebook.
Use o aplicativo ao entrar em uma sala
de aula e adicionar conteúdo do
Google Workspace.
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