Facilitando avaliações e
simpliﬁcando a gestão
do conhecimento

Reduza o tempo e o desgaste
na criação de provas e simulados
Avaliações online
e impressas

Integração coordenação
e professores

Banco de questões
categorizadas

O coordenador cria provas
ou simulados, solicitando as
questões para os professores
através da plataforma

Os professores enviam as questões
solicitadas usando nosso banco ou
questões próprias e também podem
montar listas de exercícios

As avaliações podem ser feitas em um
computador, celular ou através de provas
impressas

Os professores e gestores
Os alunos resolvem os
exercícios e tem acesso ao
seu desempenho em tempo
real, entendendo seus pontos

recebem relatórios detalhados
das avaliações, podendo tomar
decisões estratégicas baseadas
nos dados e dicas da plataforma

fortes e fracos

DIFERÊNCIAIS
Customizável
É possível personalizar a plataforma com informações da
escola, logomarca, além da possibilidade de usar domínio
próprio (plataforma.suaescola.com.br)

Leitura de Cartão de Respostas
Construímos uma tecnologia inclusiva, onde a leitura é
acessível a todos e pode ser feita através de um smartphone,
scanner ou outros dispositivos de captura de imagem

Banco de Questões
Atualmente temos mais de 53.000 questões, atualizadas
e categorizadas por disciplina e área especíﬁca, otimizando
a busca e oferecendo relatórios mais detalhados

Coordenação e Professores
Facilitamos a relação entre coordenação e professores na
criação de provas e simulados, gerenciando o envio de
questões, montagem e diagramação

ALUNOS
Os alunos tem a sua disposição milhares de questões categorizadas, onde podem testar
o seu conhecimento por conta própria ou através de atividades criadas por seus
professores/escola com acesso ao seu desempenho.
Questões por disciplina e área especíﬁca

+800 provas de vestibulares e ENEM

Vídeo aulas, redações, resumos e fórum

Estatísticas detalhadas de pontos fortes e fracos

PROFESSORES
Os professores podem avaliar seus alunos usando o nosso banco de questões ou
questões próprias, facilitando a gestão e o controle das avaliações, além de terem
acesso aos relatórios em tempo real.
Banco com mais de 53 mil questões

Importação de questões do word facilitada

Relatórios dos alunos em tempo real

Histórico de desempenho das turmas e alunos

GESTORES ESCOLARES
Os coordenadores e diretores têm acesso a relatórios detalhados das suas turmas e
alunos, podendo tomar decisões estratégicas. Além de toda a facilidade na gestão de
provas e simulados, tornando o processo muito mais simples para o coordenador de
provas e os professores
Diferencial tecnológico para sua escola

Gestão de avaliações impressas e online

«Raio-x» completo (alunos e professores)

Integração de todo ecossistema escolar

Junte-se ao Estuda.com!
Já somos +500.000 estudantes e
+5.000 professores em todo o Brasil

Carlos Pirovani Neto Netto
carlos@estuda.com
(65) 9 8122-0221

Vitor Pereira de Freitas
vitor@estuda.com
(65) 9 9946-3911

www.estuda.com
contato@estuda.com

