
Preparando docentes e alunos para 
um mundo cada vez mais digital

Sua gestão
vai implantar
a educação
do futuro!



Aprendizagem Aberta
o que entregamos:

Sua cidade aparece nos conteúdos
que serão utilizados em sala de aula
Temas educacionais personalizados
com características locais

Compartilhamento de conteúdos
por disciplina/tópico/ano
O professor tem ganho de tempo e disponibilidade
para um atendimento mais personalizado ao aluno

Gestão do aprendizado em tempo real
Acompanhamento aula por aula do que foi
ministrado, com adequação do que foi assimilado
ou não, permanentemente.

Ajuste de conteúdo e linguagem por escola/região
Personalização por escola/região de temas de
interesse social para a comunidade escolar local
apontando caminhos para a intervenção
da gestão pública

Avaliação personalizada
– inclusive para o período da pandemia
O sistema de avaliação gera relatórios por sala e
por aluno, com gráfico de aproveitamento para o
município propor soluções individuais de reforço
escolar via Aprendizagem Aberta

Sua cidade com aulas 24 horas por dia
4 horas na escola 20 horas onde o aluno estiver



Sua gestão entrega material
educacional mesmo para quem não
é matriculado na rede municipal
Os alunos da rede privada ou estadual de
sua cidade podem acessar Aprendizagem Aberta
e aproveitar conteúdos (em área específica)

Sua gestão deixará um legado
de conteúdo educacional
Todo o conteúdo poderá ser impresso como
um sistema de ensino apostilado oficial ou
complementar personalizado da cidade
Valorização do conhecimento e
da criação dos professores da cidade
O professor também se torna autor quando
utiliza o Aprendizagem Aberta

E, por último, o Aprendizagem Aberta
pertence ao município
Ao contrário de outros sistemas e softwares
educacionais, que têm tempo determinado
para ser acessado, tudo o que for publicado
e gerido no projeto Aprendizagem Aberta
é de propriedade permanente do município

Preparando docentes
e alunos para um mundo

cada vez mais digital

Participação da Universidade
de São Paulo integrada ao projeto
Em Cooperação Técnico-Científica com a Universidade
de São Paulo  através do NACE-Escola do Futuro/USP
– Núcleo de Novas Tecnologias de Comunicação Aplicadas
à Educação - o projeto esta alinhado com tendências de
inovações mundiais e com forte embasamento acadêmico.



Aprendizagem Aberta
Como funciona:
Seguiremos os passos abaixo
para revolucionar a educação
do seu município!

Personalização da solução digital 
(plataforma e App) com identidade visual 
do município

Disponibilização na Internet – servidor 
próprio ou nosso

Reuniões com equipe pedagógica do 
município para adequação e alinhamento 
do projeto

Formação da rede para uso do projeto 
Aprendizagem Aberta

Palestras, Webnários, Curadoria de 
conteúdo, Criação de material multimídia, 
Gestão do prêmio professor/autor – 
município 

Suporte à equipe gestora (atendimento 
presencial)

Suporte ao professor (atendimento on-line)

Suporte aos usuários – pais/responsáveis e 
alunos (atendimento on-line)

Preparando docentes
e alunos para um mundo
cada vez mais digital

Rua Teixeira Mendes, 40
Bairro Cambuci São Paulo – SP
CEP: 01517-010

Telefone:  011 3237-2033
www.aprendizagemaberta.com.br
contato@aprendizagemaberta.com.br


