
365
Educação



Microsoft 365 Educação

Capacite educadores para descobrir a 
criatividade, promover o trabalho de 
equipe e fornecer uma experiência simples 
e segura em uma solução única e 
econômica construída para a educação.

Adicione estudante sem qualquer custo 
extra ao comprar para educadores, 
faculdade e funcionários.



Revele a criatividade de
cada estudante

Estimule criatividade, colaboração e a 
solução de problemas com aplicativos 
imersivos e envolventes.

Aumente a autonomia dos estudantes de 
todas as habilidades com ferramentas 
inteligentes.

Dê vida a ideias com ferramentas 3D e de 
visualização de dados.



Promova o trabalho em equipe

Colabore e poupe tempo dos educadores 
com um único hub para aulas e equipes.

Conecte-se com outros facilmente e seja 
um coautor em tempo real.

Satisfaça as necessidades de estudantes 
individuais com um kit de ferramentas 
universal para conectar, compartilhar e 
comunicar na aula e fora dela.



Forneça uma experiência
simples e segura

Administre usuários, dados e dispositivos 
com um painel único.

Proteja a identidade, os aplicativos e 
dispositivos com segurança inteligente 
aprimorada pelo aprendizado de máquina.

Gerencie o arquivamento de dados, a 
governança e a descoberta.



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
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