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A absolut desenvolveu soluções que
ajudam as instituições de ensino a trans-
formar e preservar o que sabem fazer de
melhor: a construção do conhecimento.

Captação de imagem, voz e
compartilhamento de conteúdo com
qualidade pro�ssional, transformando a
tecnologia em uma aliada das instituições
de ensino.

Nossas soluções englobam todo o
gerenciamento remoto e presencial da
tecnologia antes, durante e após as aulas.



Sala Veríssimo
até 30m²

(captação de imagem, voz e
compartilhamento de conteúdo 

com qualidade pro�ssional)

Sala Cecília
até 30m²

(integração alunos remotos 
e presenciais)

Espaço LAB Drummond
entre 30m² e 40m²

(desenvolvida principalmente para 
laboratórios e espaços de aulas práticas)

Sala Machado
entre 50m² e 60m²

(proporciona o mesmo nível de
aproveitamento de conteúdo para

alunos remotos e presenciais)

Sala Monteiro
maiores de 70m²

(qualidade de áudio e 
vídeo pro�ssional mesmo 

em ambientes maiores)

Solução absolut technologies para aulas híbridas e a distância
com
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Salas pensadas para preservar a interface entre alunos remotos, presenciais e professores.

Educação
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Foco na construção do conhecimento
com abs-tech AVO Edu

As soluções absolut + Microsoft criam um ambiente ideal e totalmente interativo para uma aula híbrida, integrando
professor, alunos remotos e presenciais. O professor pode manter toda sua atenção em sua aula, sem se preocupar
em operar ou controlar a tecnologia. Nossa equipe gerencia e dá suporte a todas as ferramentas durante todo o
tempo.

• Interatividade
• Motivação 
• Foco e atenção na
 aula

• Gestão de tecnologia
• Suporte remoto/presencial
• Relatórios para Gestão
Pedagógica

+



Microsoft 365 Educação
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Um pacote de soluções completas que 
facilitam o trabalho entre professores e alunos, 
ampliam as possibilidades e criatividade dos 
educadores e estimulam a autonomia e 
habilidades dos alunos através de ferramentas 
inteligentes e seguras.



Windows 10
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O Windows 10 oferece um aprendizado 
personalizado, economizando o tempo dos 
professores e colocando os alunos no centro da 
sua própria educação. Ajude a garantir o acesso de 
todos os alunos com dispositivos Windows 10 
acessíveis, seguros e desenvolvidos para o 
aprendizado presencial ou remoto.
  



Microsoft Teams
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Transforme suas aulas, organize tarefas e 
arquivos, mantenha os alunos focados na 
aprendizagem e aumente a colaboração: tudo 
em um só lugar com o Microsoft Teams.



Dispositivos com Windows
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Dispositivos acessíveis e seguros para sua 
instituição de ensino, com a melhor qualidade do
mercado e com todas as opções de dispositivos 
que criam um ambiente online interativo para que 
os alunos aprendam facilmente, através de 
ferramentas poderosas para educação.
Conte com nosso time de experts para orientar na 
escolha do modelo ideal para sua necessidade.



abs-tech AVO Edu
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A aula não pode parar por problemas técnicos! Garanta que a sua instituição esteja preparada para as aulas
no formato híbrido. Nosso time cuidando de tudo para que você possa focar na construção do conhecimento.

Análise e Projeto

• Levantamento da
infraestrutura

• Aproveitamento do parque
instalado

Capacitação

• Otimização do uso das
ferramentas de

comunicação em aula
• Domínio dos recursos
tecnológicos para aula

Gestão das Ferramentas

• Agendamento das aulas
• Convocação dos alunos

• Registro de presença
•Relatórios para gestão

pedagógica

Gestão da Tecnologia

• A tecnologia pronta para o
início da aula

• Monitoramento da
tecnologia no decorrer da

aula completa



Nosso time à sua
inteira disposição

São Paulo
Alam. dos Maracatins, 780, 23º andar, Cj. 
2303 
Edf. Vertex - Indianópolis
04089-001
São Paulo-SP
+55 11 2691.5113
saopaulo@abs-tech.com

Rio de Janeiro
Av. Henrique Valadares, 139, Sl. 201,
Centro
20231-030
Rio de Janeiro-RJ
+55 21 2220.7740
riodejaneiro@abs-tech.com

Brasília
+55 71 2103.5113
brasilia@abs-tech.com

Miami
3D VR SHOP LLC
Comercialização em Miami
+1 305 705 5054
miami@abs-tech.com

Salvador
R. José Jorge Pereira,
47, Lt. 22, Qd D 
Buraquinho
42710-480
Lauro de Freitas-BA 
+55 71 2103.5113
salvador@abs-tech.com

Lisboa
R. José Saramago 5A, Sl. 23, 
Lisboa
1675-180
+351 21 479 1000
lisboa@abs-tech.com

www.abs-tech.com/contato
info@abs-tech.com

s i g a  n o s s a s  r e d e s  s o c i a i s
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Fale com nosso time pelo WhatsApp


