AS AULAS DA REDE MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO SERÃO
TRANSMITIDAS EM REDE DE
TV ABERTA DE SUA CIDADE

TECNOLOGIA EDUCACIONAL
COM METODOLOGIAS E
FERRAMENTAS PARA
CRIAÇÃO E REPOSITÓRIO DE
CONTEÚDO DAS ESCOLAS DE
SUA CIDADE

ROQUETTE PINTO - Pioneira em comunicação para educar
Há mais de 90 anos, a Roquette Pinto trabalha pela melhoria da educação no Brasil. Composta por educadores
e profissionais de comunicação a Roquette Pinto vem, continuamente, utilizando o que há de mais atual em
tecnologia a fim de produzir conteúdos de qualidade e acessíveis a todos. “Comunicar para educar” tem sido a
missão durante esse quase um século.
Com instalações e toda infraestrutura para a produção de programas em alta definição (FHD), com distribuição
por satélite e em múltiplas plataformas (TV, computador, tablet, smartphone e smart TV) por streaming,
vídeos sob demanda (VoD) entre outros serviços que reúnem tecnologia de ponta, acessibilidade e conteúdos
educativos, a Roquette Pinto agora também produz programação educativa para redes municipais e estaduais
de ensino.

Programação de qualidade. Educação ao alcance de todos. Tecnologia, acessibilidade, inclusão para valer!
Ideias para acessar e compartilhar a qualquer momento e em qualquer lugar.

TV Escola transmite 24 horas diárias de séries e programas
educativos, além de produzir programas voltados para os professores,
como o Sala de Professor e o Salto para o Futuro, e outros programas
voltados aos alunos, como o Hora do Enem.
Os programas produzidos, além de transmitidos no canal de TV, são
distribuídos gratuitamente pela internet, podendo o usuário assistir online
ou baixar os conteúdos (via portal TV Escola).
O TV Escola possui sinal digital através do satélite StarOne C2.

Agora o TV Escola irá transmitir as aulas da rede de ensino de sua cidade.

NA SUA CIDADE

Alugamos uma faixa de distribuição do canal de TV Aberta que opera
ou retransmite em sua cidade.
Criaremos um estúdio de transmissão das aulas da rede municipal de
ensino com comitês de conteúdo por série/ano letivo.
Por exemplo, a cidade tem 15 salas de aula do 1º ano; os professores
do 1º ano compõem este comitê de estudos.
Elegemos os professores que irão ministrar as aulas para o TV
ESCOLA/SUA CIDADE.
Esse mesmo comitê (todos os professores do 1º ano) interagem
dentro da plataforma Aprendizagem Aberta na criação de conteúdos
e apoio às aulas transmitidas no TV ESCOLA/SUA CIDADE

Tv Escola e
Aprendizagem Aberta
contato :

Grupo CEAT-SP.
Rua Teixeira Mendes, 40
São Paulo-SP. CEP. 01517-010
Telefone: 011 3237-2033
www.aprendizagemaberta.com.br

