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Introdução
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Qual a necessidade da sua instituição? 

Seja onde for o evento educacional, a plataforma 
Zoom facilita a comunicação e interatividade 
entre todos os participantes.

A Zoom oferece os recursos para aprendizagem 
remota e híbrida para escolas primárias e 
secundárias, além de instituições de ensino 
superior.

Por ser uma plataforma completa de comunicação 
uni�cada, a Zoom possibilita novas formas de 
ensino, aprendizagem, pesquisa e administração.



A evolução da sala de aula
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Ensino Presencial

Transformação e inovação através de salas de aulas híbridas, capacitando e ampliando o potencial
de cada aluno.

Ensino EAD Ensino Híbrido
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5

Com as soluções absolut + Zoom salas de aula híbrida ganham um formato pro�ssional criando ambientes 
totalmente interativos entre professor, alunos remotos e presenciais. A absolut integra em sua solução os recursos da 
plataforma Zoom e providencia todo o suporte e gestão necessários deixando o professor e aluno com foco total no 
conhecimento.

• Interatividade
• Motivação 
• Foco e atenção
na aula

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

+



Sala Veríssimo
espaços até 30m²

Dispositivo de mesa para professor 
acompanhar alunos remotos, além de 

recursos de áudio para melhoria da aula 

Sala Cecília
espaços até 30m²

Recursos adicionais para 
interação entre professor, 

alunos remotos e presenciais

Espaço LAB Drummond
entre 30m² e 40m²

Solução desenvolvida para manter a 
qualidade de áudio em ambientes de 

laboratório e aulas práticas

Sala Machado
entre 50m² e 60m²

Recursos que proporcionam o mesmo nível de 
aprendizagem para alunos remotos e presenciais 

garantindo o foco e a motivação

Sala Monteiro
maiores de 70m²

Sem perda da qualidade do áudio e do 
vídeo mesmo em ambientes maiores, 

igual aproveitamento de conteúdo 
para todos os alunos 

Salas de aulas híbridas absolut technologies com Zoom Education
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Nossas soluções foram pensadas para que a interface aluno-professor seja preservada em toda sua integração.  



Zoom Meetings
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O Zoom Meetings é uma plataforma de videoconferência ágil e intuitiva, seja 
para desktops ou dispositivos móveis, fornecendo ferramentas para tornar 
todas as aulas uma experiência incrível. O professor moderno precisa ter 
recursos para lecionar onde quer que esteja e sem di�culdades. 

Além da versão para desktop, o Zoom Meetings para celular oferece a mesma 
ótima experiência que você esperaria de um usuário de desktop e muito mais. 
O sistema de mensagens integrado agiliza a interação e troca de informações 
entre alunos, tanto para usuários de desktop quanto móveis.



Zoom Video Webinars
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Os professores também podem conectar-se e compartilhar seu 
conhecimento com um número maior de alunos através dos Webinars 
Zoom. Organize webinars que colocam seus apresentadores, e não slides 
de apresentação, no centro.

Apresente com con�ança usando os recursos que a plataforma oferece 
para uma melhor experiência, use planos de fundo virtuais, efeitos de 
estúdio e supressão de ruído de fundo para ter a melhor aparência e som, 
não importa de onde você estiver apresentando, tenha total controle da 
experiência para minimizar as interrupções do público.



Zoom Rooms
9

Uma solução de colaboração para todos os tamanhos de sala de aula, 
facilitando a execução e a participação na videoconferência com o toque
de um botão.

O Zoom Rooms aborda os três maiores problemas de uma sala de aula 
híbrida: Iniciar uma aula, agendar uma aula e compartilhar conteúdo. Além 
disso, existe o recurso de quadro branco interativo com Zoom Rooms para 
Touch, para que os professores possam deixar as aulas ainda mais interativas
e dinâmicas. Implantação e aplicação simples e prática! 



Zoom Phone
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Um aplicativo uni�cado para telefone, chamadas de vídeo, reuniões e chat 
para simpli�car e garantir o máximo de interação durante as aulas.
Realize e receba chamadas telefônicas, partilhe conteúdos, participe de 
videoconferências e envie mensagens sem qualquer problema pelos 
aplicativos para desktop e celular do Zoom. 

Transforme facilmente uma chamada telefônica numa aula sem que os 
participantes precisem desligá-la e faça nova ligação para entrar 
separadamente em conferência!
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Encontre facilmente aplicativos que aprimoram sua experiência de aula 
híbrida com o Zoom. Essas ferramentas ampliam o alcance das plataformas 
educacionais através do Zoom. Eles facilitam a colaboração entre instrutores 
e alunos e permitem o ensino à distância para todos os níveis. 

Personalize a experiência de aprendizagem dos alunos com a combinação 
dos aplicativos que melhor se adequarem ao formato das aulas, facilitando
e simpli�cando todos os processos das aulas.

Zoom App Marketplace



OnZoom
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Uma plataforma virtual de eventos Zoom para hospedar conferências em 
grande escala. Tenha acesso a eventos e conteúdos das mais diversas áreas de 
forma prática. Compartilhe o conhecimento de outros criadores de conteúdo 
com os seus alunos e enriqueça as aulas através da hospedagem do Zoom.



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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