
Windows 10



Ajude alunos e educadores a realizarem grandes feitos

Aprendizagem centrada
no estudante

Incentive a inclusão e equilibre o campo 
de atuação com recursos poderosos de 

acessibilidade no Windows 10 e
no O�ce 365.

Dispositivos econômicos para uso 
educacional da Lenovo, Dell, HP e Acer, 

incluindo notebooks, notebooks 2 em 1 e 
dispositivos com toque e Windows Ink.

Aproveite o Minecraft: Education Edition e outros 
aplicativos de aprendizagem para aumentar o 

envolvimento dos estudantes.

Consiga dispositivos poderosos Melhores aplicativos educacionais

Alcance resultados melhores para todos os seus alunos, preparando-os para o futuro com as experiências 
de aprendizado personalizadas, inclusivas e imersivas do Windows 10.



Faça a troca para um dispositivo Windows 10 moderno

Torne o aprendizado
pessoal

Todos os alunos podem brilhar com 
uma tecnologia feita sob medida para 
estilos de aprendizado individuais. O 
Windows 10 ajuda os professores a 
alcançarem os desa�os das diversas 
salas de aula e cultivam estudantes 

independentes e con�antes.

Combinado com o O�ce 365 ProPlus e um dispositivo moderno, o Windows 10 oferece um aprendizado 
personalizado, economizando o tempo dos professores e colocando os alunos no centro da sua própria educação.

Dispositivos acessíveis e
seguros para educação

Com dispositivos acessíveis e seguros, 
ferramentas poderosas para educação 
e oportunidades de desenvolvimento 
pro�ssional, a Microsoft apoia os seus 
educadores na criação de ambientes 

online inclusivos que ajudam cada 
aluno a aprender em qualquer lugar.

Sempre seguro
e atualizado

O Windows mais seguro, robusto e 
�exível para os seus alunos. Com várias 
camadas de segurança integrada, este é 

o Windows mais seguro de todos os 
tempos.

Produtividade na
sala de aula

Novos recursos no Windows 10 
reduzem diariamente o trabalho 
manual da sala de aula e dá aos 

educadores mais tempo para 
ensinarem e engajarem-se com os 

alunos.



Para obter um desempenho simpli�cado e 
duradouro, consiga um Windows 10 Pro em 

modo S para educação.

Windows 10 Pro no modo S

As edições Windows 10 Educação fornecem 
con�gurações padrão personalizadas que 

satisfazem as necessidades únicas de 
instituições de ensino primário e 

Windows 10 Pro Educação & Windows 10 Educação

Windows 10 feito para educação
Carregado com novos recursos inovadores que oferecem aos professores mais tempo para ensinar, as edições de 

educação do Windows 10 ajudam alunos a criar, se expressar, concentrar e aprender.



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
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