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Recursos chave

Nova interface do usuário com a versão 15 - 
Em breve!

Modos de usuário avaliado para professores 

Ferramentas de instrução em tempo real 

Monitoração da tela de alunos 

Ferramentas de teste e avaliação 

Módulo de laboratório de idiomas

Medição do uso da Internet e de aplicativos 

Diários digitais de conteúdos da lição 

Aplicativos para professor, assistente de pro-
fessor e alunos

Coleta e distribuição de arquivos/pastas 

Compartilhamento da tela do professor e 
dos alunos 

Quadro virtual 

Bloqueio e colocação em branco das telas 
dos alunos 

Modo de feedback dos alunos 

Reposição das senhas do sistema dos 
alunos 

E muito mais!

Gerenciamento de 
sala de aula 
para educação e treinamento

NetSupport School é nossa solução de software para sala de aula premiada e líder de mercado. 
Apoia os professores com uma variedade de recursos dedicados de avaliação, monitoração, 
colaboração e controle para aumentar o envolvimento dos alunos e os resultados do aprendizado. 
Leia o código aqui para saber mais! 

Leia o código aqui 
para saber mais!
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Instrução e demonstração

Instrução em tempo real

Exiba sua tela ou a tela de um aluno 
para o resto da turma, transmitindo arquivos 
de vídeo e reproduzindo arquivos (gravações 
anteriores de telas) e até pode deixar uma 
gravação de sua opção “Exibir” no computador 
do aluno para revisão futura. 

Interaja de forma audível com alunos enquanto 
demonstra um tópico e ofereça apresentações 
otimizadas para salas de aula com fio/sem 
fio e muito mais, para manter o aprendizado 
interativo e motivador.

Sublinhador de tela e quadro 
virtual 

Desfrute de uma variedade de 
ferramentas de anotação para 
apoiar suas apresentações. Inclui ferramentas 
de linhas, setas, formas, sublinhadores de texto 
e muito mais. Use essas ferramentas com 
o quadro virtual integrado para encorajar a 
colaboração dentro da sala de aula. 

Diário do aluno

Todos os itens úteis e apropriados 
relacionados com uma lição 
podem ser capturados e incluídos 
automaticamente em um PDF para que os 
alunos possam acessar e revisar eles após a lição. 

Líderes de grupo

Podem ser atribuídos 
determinados direitos de tutor a 
um aluno para atuar como líder do grupo até que 
esses direitos sejam revogados.

Monitoração e controle 

Telas dos monitores dos alunos 

Telas dos monitores dos alunos (até 
mesmo de monitores duplos) em 
uma única vista, sobreposição de informações 
adicionais (incluindo aplicativo ativo ou site ativo) 
e mais recursos para monitorar o progresso e o 
envolvimento. 

Medição e controle de Internet

Monitore o uso da Internet de todos 
os alunos e veja até os sites em plano de fundo 
abertos em todos os computadores. Permita/
restrinja o acesso a sites específicos, abra e feche 
sites em computadores selecionados e mais, 
para ajudar a manter os alunos focados na tarefa. 

Monitoração do teclado em 
tempo real 

Durante uma lição, enquanto os 
alunos estão trabalhando usando qualquer 
aplicativo aprovado, o professor pode monitorar 
toda a turma e procurar rapidamente os 
conteúdos que eles digitaram e os níveis de 
atividade. Também existem palavras-chave 
“alvo” para rastreamento do entendimento e um 
histórico completo do uso por aluno e aplicativo.

Monitoração do teclado em 
tempo real 

Adequada de modo ideal para a sala de aula 
moderna com idiomas de outros países, escute e 
monitore o áudio do monitor dos alunos, registre 
o áudio em um arquivo ou simplesmente 
converse com cada aluno individualmente sem 
comprometer a lição. 

Aplicativos para Tutor e Tutor 
Assistant

Instale o aplicativo grátis Tutor para 
o Windows 10 em tablets Windows e 
dispositivos de tela tátil para acessar a aplicativos 
de sala de aula e Office 365, faça a integração 
com OneDrive para compartilhar recursos para 
a sala de aula e muito mais. E ainda, o aplicativo 
grátis Tutor Assistant (somente para dispositivos 
Apple iOS e Android) permite que os professores 
controlem e monitorem as estações de trabalho 
de todos os alunos enquanto se movimentam 
pela sala de aula. 

Co-navegação na Internet

Abra sites selecionados e sincronize 
eles com o navegador no computador 
de cada aluno. Conforme um professor navega 
em um site os computadores dos alunos 
seguem ele.
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Gerenciar

Conexões 

Conjunto flexível de métodos de conexão aos 
dispositivos dos alunos, incluindo integração SIS 
(ClassLink OneRoster e Google Classroom).

Modos de usuário

Os professores podem escolher entre 
três modos de usuário (Fácil, Intermédio 
e Avançado) para fazer com que os recursos 
acessíveis sejam adequados a seu nível de 
confiança em tecnologias educativas. 

Gerenciamento de sala de aula

Ligue/desligue todos os dispositivos, 
ou somente dispositivos selecionados, 
(mesmo os que estão com logon) e faça o logon/
logoff de todos os dispositivos da sala de aula. 
Bloqueie e coloque em branco as telas dos alunos, 
reponha senhas dos sistemas dos alunos sem o 
suporte de TI, use layouts (para que o computador 
do professor represente o layout da sala de aula 
física) e imprima os registros dos alunos com 
ícones personalizados para cada aluno - para um 
gerenciamento fácil da sala de aula. 

Feedback dos alunos

Os professores podem escolher entre 
várias opções de indicadores visuais 
para avaliar o feedback dos alunos, ajudando 
a entender como os alunos estão se sentindo, 
sua confiança sobre um tópico e se precisam de 
apoio adicional. 

Gerenciamento de impressora e 
dispositivos 

Impeça que os alunos imprimam na 
sala de aula e limite o uso da impressora por 
número de páginas. Gerencie dispositivos USB, 
desative webcams e muito mais, para uma 
segurança adicional. 

Envio e coleta de trabalho

Distribua facilmente arquivos e pastas 
aos dispositivos dos alunos e colete de 
novo no final da lição - economizando tempo e 
esforço!

Teste e avaliação

Inquéritos aos alunos

NetSupport School permite que um 
tutor crie inquéritos usando respostas 
disponibilizadas previamente ou 
personalizadas. O tutor também pode 
instantaneamente ver as respostas de todos 
os alunos e um sumário da turma - uma 
opção excelente para testes rápidos.

Testes e questionários para os 
alunos

Crie questionários para testar os 
conhecimentos dos alunos de modo 
rápido e fácil. Use até 8 estilos de perguntas 
diferentes, avalie automaticamente os 
resultados do teste, apresente os resultados 
aos alunos individualmente/à turma - e muito 
mais!

Módulo de Perguntas e Respostas (P+R)

Primeiro em responder 
O professor pode escolher o “top x” 
dos alunos que responderam mais 
rapidamente e o aluno mais rápido 
pode dar a resposta por eles. Se a 
resposta estiver incorreta, você pode 
perguntar para o próximo aluno.

Digitar uma resposta 
O professor digita uma resposta a 
uma pergunta primeiro e é pedida 
aos alunos a resposta deles. 

Modos de Pode da sorte e Equipe
Os alunos podem ser selecionados 
de modo randomizado para 
darem uma resposta ou pode ser 
introduzido o modo de equipe. 

Avaliação de colegas
Os alunos podem dar seu feedback 
sobre a resposta de seus colegas, ou 
seja, podem indicar se a resposta 
dada está correta ou incorreta.

O módulo de P+R permite que um professor 
faça verbalmente perguntas à turma assim 
como atribua pontos a alunos individualmente 
e/ou em equipes. As opções incluem:
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NetSupport School também oferece 
um “Console técnico” abrangente 
especificamente para técnicos de 
TI das escolas para assegurar que 
os dispositivos são gerenciados 
e mantidos de modo a estarem sempre 
disponíveis para o ensino. 

Console técnico

Usando o Console técnico, você pode:

Monitorar os dispositivos da escola, monitorar 
e aplicar restrições de aplicativos e da Internet 
que estão “sempre ativas”, acessar a um sumário 
completo do inventário de hardware e software 
para um computador selecionado (incluindo 
hotfixes), conduzir um bate-papo com um 
ou vários alunos ou professores - e ainda, 
usar o controle remoto, o gerenciamento de 
alimentação e muito mais, para maximizar a 
tecnologia da escola. 

Requisitos do sistema:

para saber quais os requisitos do sistema, visite: www.netsupportschool.com/download/

Segurança

NetSupport School contém múltiplos 
recursos de segurança para assegurar 
seu uso correto e autorizado. Esses 
incluem:

Uma chave de segurança única para fazer 
com que sua cópia seja incompatível com 
outras cópias. 

Conectividade restringida apenas a 
sistemas que possuem uma licença de 
software correspondente. 

Usar perfis AD para limitar os usuários que 
podem usar as ferramentas de tutor ou de 
tecnologia. 

Usar perfis AD para forçar configurações 
para o tutor e o aluno. 

Controlar o acesso e o uso de dispositivos de 
mídia dentro da sala de aula. 

E muito mais! 

Descubra nossas outras soluções... 

Instrução de sala de aula, Segurança 
online e Gerenciamento de TI

classroom.cloud é nossa premiada 
solução 3 em 1, desenhada com base 
no impacto e nas evidências. Oferece 
ferramentas simples mas essenciais 

para uma instrução flexível, segurança 
online e gerenciamento de TI – em 

qualquer ambiente. 

classroom.cloud

Gerenciamento de Ti com 
Segurança online 

Rastreie, monitore e maximize seu 
investimento em tecnologia educativa 

a partir de um único ponto central, 
enquanto cria um ambiente de 

aprendizado seguro com ferramentas 
de segurança online proativas e 

reativas. 
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