
Empodere os educadores a criarem um ambiente de aprendizado eficaz 
ao trazer estudantes, conteúdos e recursos de ensino em uma visão única.

Aprendizado remoto com BlueJeans

Maximize o engajamento do estudante 
Controle completo
O painel do professor foi criado 
para fornecer um retrato 
instantâneo de tudo que está 
acontecendo na sessão de 
aprendizado, economizando 
o tempo dos professores com 
os deveres administrativos de 
instrução on-line e fornecer rápido 
acesso às ferramentas de gestão 

de sala de aula.

Inclusivo e engajador 
Tenha um engajamento efetivo dos 
estudantes para uma experiência 
de aprendizagem excepcional. 
Chat sempre acessível, sessões de 
breakout, reações de participantes, 
destaques inteligentes e um quadro 
branco de múltiplos participantes 
aumenta a oportunidade de todos 
se engajarem durante uma sessão 

ao vivo.

Layout customizável
O aprendizado remoto com a 
BlueJeans é flexível, customizável e 
permite que os instrutores criem 
sessões de ensino síncronas. Ao 
invés de uma apresentação de via 
única, essas ferramentas permitem 
que toda a turma e o educador 
colaborem de forma eficaz.

Desbloqueie oportunidades de aprendizado remoto com uma experiência de 
videoconferência engajadora junto a um dinâmico conjunto de ferramentas para 
gerenciar e customizar suas sessões de ensino. Seja dentro de uma sala de aula ou 
através de educação on-line, o aprendizado remoto com a BlueJeans se concentra 
em colocar o educador no centro da ação e dar a ele a oportunidade de trazer seu 
estilo único ao ambiente de aprendizado.
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Cenários de usuários
Educação superior/K-12 
A BlueJeans fornece todas as 
ferramentas que os educadores 
precisam na ponta de seus dedos 
para comandar um ambiente de 
aprendizado inclusivo e atrativo 
e trazer seu estilo único para a 
turma.

Aprendizado corporativo 
Comandar uma sessão de 
aprendizado corporativo eficaz 
que alinhe os objetivos da 
empresa pode ser desafiador. 
As ferramentas de aprendizado 
remoto da BlueJeans permitem 
que os negócios gerenciem 
sessões de treinamento 
impactantes.

Educação on-line 
Seja uma aula particular on-line 
ou uma turma de culinária, as 
ferramentas de aprendizado 
remoto são projetadas para 
fornecer uma plataforma com 
experiência de aprendizado virtual 
de alta qualidade.

Chat flutuante
Mensagem direta  
Mensagem para todos 

Lista ao vivo
Encontro com os 
participantes

Sala de espera

Som desligado

Painel do professor
Os painéis permitem que os usuários criem uma experiência de ensino personalizada sem os 

deveres diversos de gerenciar uma sala de aula para que os professores possam focar em ensinar. 

Sala de aula 
Visualização da galeria  |  Spotlight  |  

Modalidade personalizada  

Aplicativos de Ensino 
Sessões de breakout  |  Quadro colaborativo  |  Enquete  |  Perguntas e 

Respostas  |  Destaques  |  FB Live 
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