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Um Amplo Portfólio de Equipamentos
O nosso portfólio inovador e extenso inclui tablets, 2-em-1, notebooks, Chromebooks, desktops, monitores e 
projetores, além de software único, sinalização digital, realidade mista e soluções de codificação, tudo concebido para 
promover ambientes de aprendizagem novos e dinâmicos.

SOLUÇÕES INTEGRAIS ADAPTÁVEIS DE APRENDIZAGEM SOLUÇÕES INTEGRAIS ADAPTÁVEIS DE APRENDIZAGEM

Aprender para além da sala de aula
O nosso rico e acessível portfólio de produtos foi concebido para tornar a aprendizagem um divertimento e ganhar 
experiência, apoiando o processo de aprendizagem em todos as etapas, permitindo a exploração de todos os 
assuntos, em qualquer situação, na sala de aula e não só.

Produtos seguros, robustos e acessíveis
Num mundo de mudanças rápidas e em constante inovação, os centros educativos e os alunos devem ter acesso a 
produtos acessíveis, fiáveis e robustos, que representem um menor custo total da propriedade.

Soluções inteligentes e inovadoras
A nossa carteira de produtos, que abrange desde dispositivos de última geração, à codificação, sinalização digital e 
realidade mista, fornece novas experiências de aprendizagem às escolas inteligentes do futuro.

Apoio e serviço fiáveis ao consumidor 
O nosso serviço ao cliente e suporte galardoado é fundamental para ajudar professores, estudantes, escolas e 
instituições educativas na prevenção de questões técnicas que prejudiquem o processo de aprendizagem.

Ecossistema de parceiros
A sala de aula do século XXI precisa de algo mais do que apenas um conjunto de dispositivos e a Acer conta com 
um extenso ecossistema de parceiros que nos permite oferecer soluções inovadoras e completas à comunidade 
educativa.

Desktops Tablets 2-em-1 Monitors ProjetoresNotebooks Software CodificaçãoRealidade Mista
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PROPORCIONAMOS AS 
TECNOLOGIAS MAIS 
AVANÇADAS ÀS ESCOLAS          
DO FUTURO.
Na Acer consideramos que o maior valor do mundo da informática assenta na sua 
capacidade de difundir conhecimentos.

Acreditamos que é da nossa responsabilidade proporcionar as tecnologias mais 
avançadas às escolas do futuro e estamos decididos em equipar os líderes do futuro com 
os instrumentos que hoje precisam para serem bem-sucedidos na era da informação.

Com mais de 40 anos de experiência, configurámos um ecossistema integral que 
combina a nossa carteira de produtos avançados de hardware com software e o melhor 
serviço para oferecer aos centros e instituições de educação, as melhores tecnologias, 
os conteúdos educativos e os recursos que precisam para inspirar e educar a próxima 
geração de inovadores.
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PARA ALUNOS  | ESCOLA PRIMÁRIA

Tornar a aprendizagem divertida
OS TABLETS E OS EQUIPAMENTOS 2-EM-1 DA ACER PARA OS ALUNOS DA ESCOLA 
PRIMÁRIA ESTÃO CONCEBIDOS PARA MOTIVAR E ENCORAJAR A APRENDIZAGEM FORMAL E 
INFORMAL, COLMATANDO AS LACUNAS ENTRE O QUE AS CRIANÇAS DISFRUTAM E O QUE 
ELAS PRECISAM PARA APRENDER. INTUITIVO E FÁCIL DE USAR QUER A SALA DE AULA QUER 
PARA ALÉM DELA, A GAMA DE DISPOSITIVOS DA ACER COMBINA SIMPLICIDADE, LONGA 
AUTONOMIA DA BATERIA E A ROBUSTEZ NECESSÁRIA PARA SOBREVIVER AO INTENSO USO 
DIÁRIO.

ARA ALUNOS 

ESCOLA PRIMÁRIA

As especificações variam dependendo do modelo e da configuração. Acessórios opcionais.

Acer One 10 
Flexível e potente para cativar nas aulas

Combinando a performance de notebook com o divertimento de um tablet, o Acer One 10 (S1003P) é perfeito para manter 
os alunos mais novos cativados na sala de aula. Com a dobradiça magnética, podem trocar de modo num instante e, também, 
poderão ficar a seu lado durante o dia inteiro porque funciona mais de 10 horas com uma única carga.

• Windows 10 Pro
• Ecrã 10.1 com tecnologia IPS e opção Full HD
• 10 horas de autonomia da bateria
• Dobradiça magnética para uma fácil transição entre modos
• Processador Quad-core
• Contém um suporte para toque de 10 dedos

Iconia One 10
Maior Ecrã, melhor funcionalidade

Com um grande ecrã de 10”, os alunos podem facilmente 
tirar partido, quer do Microsoft Suite quer dos Serviços 
Oficiais da Google Mobile para os seus trabalhos de casa ou 
para as suas tarefas escolares, enquanto confiam no apoio 
de um processador quad-core de 64 bits. O Iconia One 10 
apresenta-se em dois modelos: B3-A40 (HD) e B3-A40 FHD 
(FHD).

• Windows 10 Pro
• Processador Quad-core de 64 bits
• Android 7.0
• Ecrã 10” HD ou FHD com tecnologia IPS
• 10 horas de autonomia da bateria
• Sistema de altifalantes dual com cinco ímãs (modelo FHD)

A Acer recomenda o Windows 10 Pro.

O Windows 10 Pro é sinónimo de negócios
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A Acer recomenda o Windows 10 Pro.

O Windows 10 Pro é sinónimo de negócios

PARA ALUNOS | ESCOLA SECUNDÁRIA

As especificações variam dependendo do modelo e da configuração. Acessórios opcionais.

Colegas de aprendizagem para salas de aula em movimento
IDEAL PARA ALUNOS QUE PASSAM TANTO TEMPO DENTRO DA SALA DE AULA COMO FORA 
DELA, OS EQUIPAMENTOS ACER ESCOLA SECUNDÁRIA SÃO COLEGAS DE APRENDIZAGEM 
SEGUROS, CONCEBIDOS PARA AJUDAR OS ALUNOS A APRENDER DE UM MODO MAIS 
INTERATIVO E CRIATIVO. MANTENDO-OS LIGADOS À REDE DA ESCOLA, OS EQUIPAMENTOS 
DA ACER PERMITEM-LHES PARTILHAR IDEIAS, COLABORAR EM PROJETOS REALIZAR 
TRABALHOS ESCOLARES COMPLEXOS E DIVERTIREM-SE NOS SEUS PASSATEMPOS FAVORITOS.

PARA ALUNOS

ESCOLA SECUNDÁRIA

TravelMate Spin B1
Promovendo a excelência na educação

Com o seu ecrã de 11,6 polegadas e desenho convertível, o TravelMate Spin B1 (B118R & B118RN) pode ser usado de 
variadíssimas maneiras, podendo os alunos usá-lo da maneira que acharem melhor.
É fornecido com um design robusto e pode ser manuseado em quaisquer atividades escolares. O TravelMate Spin B1 suporta 
também o Windows 10 S, concebido para dar às escolas uma experiência familiar e produtiva do Windows enquanto oferece 
segurança aumentada e uma ótima performance.

• Windows 10 Pro
• Mais de 13 horas de autonomia da bateria
• Ecrã tátil 11,6” ou HD
• Desenho de drenagem derramamento de líquidos
• Desenho dobradiça 360º
• Suporte para a caneta Active Stylus e Windows Ink (B118RN)

LAPTOP TABLETSHARE DISPLAY

Várias sessões de vibração acelerada e 
aleatória executadas em rms = 7,7 gs uma 
hora por eixo.

Temperatura diminuída 
repetidamente até aos -32ºC

Sujeito a gotas de água de 342,5 ml/m2/min 
repetidamente durante mais de 1 minuto

Graças ao seu teclado em borracha reforçada e resistente aos salpicos, o TravelMate Spin B1 ultrapassou vários graus de testes 
de desenho MIL-STD810G do Exército dos Estados Unidos, com distinção, confirmando a durabilidade do seu desenho robusto.

15 ciclos de teste de humidade desde 59% 
RH até 88% RH efetuados entre 31ºC e 
41ºC

Quedas repetidas até 122 cm, estando ou 
não em embalagem.

Temperatura aumentada 
repetidamente até aos 49ºC
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Switch 3
Um portátil amovível e bem equilibrado perfeito para a aprendizagem

O portátil Switch 3 fornece uma enorme versatilidade, um ecrã de 12,2 polegadas e um conjunto de funções desenhadas 
para a sala de aula moderna. O dispositivo possui um design 2 em 1, processadores Intel e funcionamento silencioso sem 
ventilador, enquanto a compatibilidade com a caneta óptica Acer Active Pen permite aos alunos dar asas à sua criatividade.

• Windows 10 Pro
• Compatível com o Acer Active Stylus
• Ecrã 12” visão abrangente Full HD
• Porta USB 3.1 Tipo-C
• Suporte ajustável em U

PARA ALUNOS | ESCOLA SECUNDÁRIAPARA ALUNOS | ESCOLA SECUNDÁRIA

É um portátil.
Clique no teclado e comece a escrever o seu 
estudo ou crie um quadro para essa tarefa de 
ciência.

É um tablet.
Segure-o nas suas mãos e pesquise a Net, 
leia um livro ou veja um vídeo. É fino e leve 
mas suficientemente resistente para uma 
utilização diária.

Acer Switch para a Educação 
Explorar, Imprimir, Ver, Partilhar. Os Switch dão-lhe a liberdade para aprender como quiser.

As especificações variam dependendo do modelo e da configuração. Acessórios opcionais.

TravelMate Série P2
Colegas de estudo eficientes

Seguro e eficiente, os notebooks TravelMate P2 (P2410  
P2510) estão concebidos para a assegurar uma máxima 
produtividade quer em casa quer na sala de aula. 
Disponíveis com vários tamanhos de ecrãs, estes notebooks 
proporcionam aos alunos a potência e fiabilidade de que 
eles precisam para executarem as tarefas mais difíceis.

• Windows 10 Pro
• Disponível em vários tamanhos de ecrã
• Ângulo de abertura de 180º
• Porta USB 3.1 Tipo-C e acoplável com o Acer Type C Doc
• Desempenho inteligente
• Fiável e amigo do ambiente
• Autonomia da bateria para o dia inteiro

TravelMate B1
Uma nova maneira de aprender

Preparado para enfrentar os novos desafios do ensino e da aprendizagem, o TravelMate B117 é fornecido com um corpo 
resistente para sobreviver ao uso diário intenso da sala de aula, dando aos alunos mais de 13 horas de autonomia da bateria. 
O teclado completo faz toda a diferença para alunos que necessitam de escrever prolongadamente, enquanto o Touchpad de 
Precisão oferece uma interação mais precisa.

• Windows 10 Pro
• Mais de 13 horas de autonomia da bateria
• Notebook fino e leve, cum um ecrã de 11,6”
• Ângulo com mais de 180º de abertura para uma utilização mais flexível
• Touchpad de Precisão para uma melhor navegação sem rato
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CHROMEBOOK PARA                      
A EDUCAÇÃO
Vantagens do Sistema Operativo Chrome

Milhões de Aplicações
Além do G Suite for Education, uma série de ferramentas de produtividade concebidas para permitir aos professores 
e aos alunos comunicar, colaborar e partilhar, com a Play Store instalada no Chromebook os alunos e os professores 
podem escolher entre milhões de aplicações, estudarem ou divertirem-se. As aplicações Google Play funcionam quer 
on-line quer off-line.

G Suite for Education:
• Sala de Aula • Gmail • Drive • Calendário • Formas

• Documentos • Folhas • Slides • Site • Hangouts

As especificações variam dependendo do modelo e da configuração. Acessórios opcionais.

Os Chromebooks arrancam em menos de 7 segundos e a sua prestação nunca desce.

O interface é simples de utilizar e não existem revisões de maior quando o OS é atualizado.

Os Chromebooks beneficiam de características integradas de segurança. Além disso, o Chrome OS 
atualiza-se automaticamente em cada 6 semanas.

Com tudo na cloud, partilhar conteúdos através do Google Drive é constante.

Os Chromebooks suportam diretorias ativas, podendo assim aceder ao sistema informático do 
Windows. Também suportam VPN, podendo executar as aplicações mais populares, incluindo o 
Office.

A Consola de Gestão da Google baseada na web torna fácil instalar e controlar uma quantidade de 
dispositivos e utilizadores.

Os Chromebooks apresentam um design altamente robusto que foi alvo de testes rigorosos para 
irem ao encontro do exigente padrão militar americano MIL-STD 810F & G.

Chromebook Spin 11 (CP311-1H & CP311-1HN)
Flexibilidade de topo para a última geração de alunos

Com a sua dobradiça dupla de 360º e desenho robusto, com um teclado encastrado e resistente a derrames, O Chromebook 
Spin 11 (CP311-1H & CP311-1HN) dá aos alunos a combinação perfeita entre versatilidade e robustez. A ligação sem fios 
mais rápida, dual-band, e a webcam com um amplo campo de visão tornam-no mais fácil de colaborar e partilhar com alunos 
de longe.

• Processadores Intel®

• Mais de 10 horas de autonomia da bateria
• Ecrã tátil 11,6” HD IPS
• Dobradiça de 360º
• Duas portas USB 3.1 Type-C Gen 1
• Caneta Stylus Wacom EMR (com CP311 – 1HN)
• Google Playstore disponível
• Segunda câmara World Facing opcional

Chromebook 11 (C732 & C732T)
Resistente e flexível para a sala de aula e não só

O Chromebook 11 (C732 & C732T) combina o design exclusivo e robusto dos equipamentos Acer Chrome com o 4G/LTE 
opcional, podendo assim os alunos aceder aos seus ficheiros e às aplicações em qualquer momento. A dobradiça de 180º 
oferece o correto ângulo de visão para partilhar e colaborar com colegas de classe. Adicionalmente o aparelho está preparado 
para trabalhar o dia inteiro, com uma autonomia da bateria para mais de 10 horas.

• Dobradiça de 180º
• Suporte opcional 4G/LTE
• Autonomia da bateria para mais de 10 horas
• 11,6”, HD, IPS, com ecrã tátil (opcional)
• Compatível com os padrões militares
• Teclado encastrado e resistente a derrames
• Google Playstore disponível
• Segunda câmara World Facing opcional
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Specifications vary depending on the model and configuration. Accessories are optional.

Chromebook Spin 11
(R751T & R751TN)
Robusto, alto desempenho e convertível

Graças à sua dobradiça dupla de 360º, o Chromebook Spin 11 pode ser utilizado numa quantidade de modelos para satisfazer 
as necessidades dos alunos. O seu design robusto, com um teclado resistente e à prova de derrames, cumpre com os padrões 
rigorosos das Forças Armadas dos Estados Unidos e assegura a máxima  fiabilidade e durabilidade. Além disso, o 
aparelho promove a mais natural experiência de sempre, com o estilete.

• Design robusto e convertível 11,6”
• Suporte de estilete no R751TN
• Segunda câmara para utilizar no modo tablet
• Desenho dobradiça convertível 360º
• Ecrã tátil HD IPS
• Teclado resistente a derrames (330 ml)

Mais resistente às quedas

Os cantos estão reforçados para 
resistirem a quedas até 122 cm de 
altura, sem qualquer problema.

Mais Resistente à pressão

A tampa superior tem mais 
espessura, podendo colocá-lo 
sob 60 kg de livros sem risco de 
qualquer danos.

Mais resistente à torção

A tampa superior está concebida 
para proporcionar maior proteção à 
torção.

LAPTOP TABLETSHARE DISPLAY

Chromebook 11 N7 
(C731 & C731T)
Robustos. Concebidos para a Educação

O Chromebook 11 N7 emprega todos os esforços para uma 
experiência ininterrupta de aprendizagem, incluindo um 
chassis robusto e um teclado resistente a derrames, com 
teclas difíceis de tirar. Ótimo para alunos, este Chromebook 
proporciona uma longa autonomia da bateria e possui uma 
dobradiça de 180º concebida para uma partilha mais fácil e 
colaboração na sala de aula.

• Design robusto 11,6”
• Mais de 12 horas de autonomia da bateria
• Pega de borracha na tampa inferior
• Opção de ecrã tátil HD IPS (C731T)
• Teclado resistente a derrames (330 ml)

LAPTOP TABLETSHARE DISPLAY

Chromebook R 11 (C738T)
Concebido para uma aprendizagem versátil

O Chromebook R 11 é um portátil convertível com ecrã tátil 
e uma dobradiça versátil de 360º. Adapta-se facilmente 
às necessidades dos seus alunos, tanto para redigir 
um trabalho, como para assistir a um vídeo educativo. 
Leve e silencioso mercê do seu desenho sem ventilador, 
proporciona uma autonomia de 12 horas para poder passar 
o dia inteiro a aprender.

• Dobradiça dupla de 360º
• Tampa superior de alumínio premium com            
     acabamento metálico
• Porta USB 3.0 ultrarrápida
• Webcam com HDR
• Armazenamento MMC superior a 64 GB

CHROMEBOOK PARA A EDUCAÇÃOCHROMEBOOK PARA A EDUCAÇÃO
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As especificações variam dependendo do modelo e da configuração. Acessórios opcionais.

Chromebook 14 (CB3-431)
Estilo e performance na sala de aula

Elegante, como seu corpo 100% de alumínio, o Acer 
Chromebook 14 é também fino e leve, para uma maior 
mobilidade. Por outro lado, o ecrã HD de 14” de baixo 
reflexo (Full HD disponível como opção) permite aos alunos 
verem e fazerem muito mais, imediatamente. Até 14 
horas de autonomia da bateria significa energia para o dia        
inteiro com apenas uma carga, para as atividades escolares 
e não só.

• Chassis 100% alumínio
• Webcam HDR 720p HD com Amplo Campo de Imagem HD 
    (FOV)
• Ligação wireless rápida 802.1 1ac
• Fino e leve, para uma maior mobilidade
• Até 14 horas de autonomia da bateria

Chromebook 14 for Work (CP5-471)
Robusto, no entanto elegante e potente

Com um teclado resistente a derrames, uma tampa superior 
reforçada e chassis resistente, o Chromework 14 for Work é 
construído para durar. Processadores potentes permitem 
aos alunos multitarefas sem nunca abrandar, enquanto a 
porta USB 3.1 Type-C assegura dados, potência e um ecrã 
de alta resolução. A tampa superior está revestida com uma 
fina mas resistente superfície de Vibrant Corning® Gorilla 
Glass e pode ser personalizada.

• Tampa de Vibrant Corning® Gorilla Glass  
• Teclado resistente a derrames (330ml)
• Porta USB 3.1 Type-C
• Mais de 12 horas de autonomia da bateria
• Armazenamento até 8Gb RAM e 64GB
• Estação de ancoragem opcional Acer USB Type-C

Chromebook 11 (C771 & C771T)
Design superior e robusto para uma        
aprendizagem diária

Não importa como olha para ele; o Chromebook 11 é 
resistente. Mesmo tarefas pesadas tais como codificação 
e edição de imagem e vídeo não são problema para a 
6ª geração dos processadores Intel® enquanto mais 
de 13 horas de autonomia da bateria têm os alunos 
cobertos por um dia inteiro de aulas, ou mais. Além disso, 
é suficientemente resistente para suportar o uso diário 
intenso, quer dentro quer fora da sala de aula.

• Mais de 13 horas de autonomia da bateria
• Dobradiça de 180º, concebida para partilhar e colaborar
• Processadores de 6ª geração Intel® U até Core i-5 para 
     melhor desempenho
• Extra robusto, com proteção lateral de borracha em volta 
    do ecrã e da zona do teclado
• Compatível com os padrões rigorosos do Exército dos 
    Estados Unidos
• Plenamente destacada, uma porta USB 3.1 Type-C
• Ecrã HD IPS; Opção tátil (C731T)
• Teclado resistente a derrames (330 ml)

Chromebook R 13 (CB5-312T)
Usabilidade completa

Combinando um display espaçoso 13.3” com uma 
dobradiça versátil de 360º, o Chromebook R 13 permite aos 
alunos encontrarem a maneira mais confortável de estudar 
ou disfrutar dos conteúdos multimédia. Silencioso e leve 
graças ao seu design sem ventoinhas, o Chromebook R 13 
possui duas séries de altifalantes.

• Ecrã tátil Full HD 13.3”com tecnologia IPS
• Plenamente destacada, uma porta USB 3.1 Type-C
• Design convertível 360º
• Mais de 12 horas de autonomia da bateria
• Webcam com um Amplo Campo de Imagem HD (FOV) 

com tecnologia HDR

LAPTOP TABLETSHARE DISPLAY

CHROMEBOOK PARA A EDUCAÇÃOCHROMEBOOK PARA A EDUCAÇÃO
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A Acer recomenda o Windows 10 Pro.

O Windows 10 Pro é sinónimo de negócios

PARA ALUNOS | UNIVERSIDADE

As especificações variam dependendo do modelo e da configuração. Acessórios opcionais.

Produtividade e multitarefas onde quer que esteja
OS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS COM TAREFAS MAIS COMPLEXAS A SEU CARGO NECESSITAM DE 
NOTEBOOKS QUE OS DEIXEM IR PARA ALÉM DE ATIVIDADES BÁSICAS E LIDAR COM TAREFAS 
TAIS COMO ANIMAÇÕES, MODELOS MATEMÁTICOS, SIMULAÇÕES ECONOMÉTRICAS, DESIGN 
GRÁFICO OU EDIÇÃO DE VÍDEO, VERSÁTEIS E FÁCEIS DE TRANSPORTAR, OS NOTEBOOKS ACER 
PROPORCIONAM A ENERGIA E A PRODUTIVIDADE DE QUE OS ALUNOS NECESSITAM PARA 
TRABALHAREM E SE DIVERTIREM NOS SEUS TEMPOS LIVRES.

PARA ALUNOS

UNIVERSIDADE

Spin 1
Desenhado com o movimento em mente

Fino e leve, o Spin 1 proporciona aos alunos a capacidade 
de explorar, bem como a possibilidade de utilizar o 
dispositivo de quatro modos distintos: portátil, tablet, ecrã 
ou tenda. Com o seu ecrã Full HD IPS de 11 polegadas e 
uma autonomia de 8 horas, os alunos podem deixar fluir a 
sua criatividade e expor as suas ideias com o Windows Ink e 
a caneta óptica Acer Active Stylus (opcional).

• Windows 10 Home
• Processadores Intel® Pentium® and Intel® Celeron®

• Quatro modos de trabalho: portátil, tablet, ecrã e tenda
• Design fino com acabamento metálico texturizado
• Bateria com até 8 horas de autonomia

Swift 1
Estudar com estilo

Desenhado para ajudar os alunos no desenrolar das suas 
tarefas diárias com confiança e estilo, o Swift 1 combina um 
design atraente com uma autonomia de até 10 horas. Além 
disso, proporciona um acesso fácil e seguro. O leitor de 
impressões digitais 

• Windows 10 Home
• Processadores Intel® Pentium® and Intel® Celeron®

• Ultrafino, design completamente metálico
• Bateria com até 10 horas de autonomia
• Ecrã Full HD IPS de 13,3”

Spin 5
Estudo de alto nível em qualquer lugar

Mercê dos processadores vanguardistas Intel® Core de 
8ª geração, e à placa gráfica dedicada GTX 1050, o Spin 
5 é um verdadeiro portento, aliado à flexibilidade que os 
quatro modos de trabalho proporcionam. Os alunos podem 
executar tarefas complexas com facilidade ou dar asas à sua 
criatividade com a Acer Active Stylus y Windows Ink.

• Windows 10 Home
• Processadores Intel® Core™ i5/i7 de 8ª geração
• Altifalantes frontais
• Bateria com até 13 horas de autonomia
• Leitor de impressões digitais
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O Windows 10 Pro é sinónimo de negócios

Ferramentas modernas para uma sala de aula colaborativa
Os equipamentos Windows 10 proporcionam uma plataforma excelente para colaborar, explorar e aprender.

Dando acesso ao Office 365 for Education, desbloqueiam um mundo de opções ajudando os alunos a construir as 
competências para os empregos de amanhã. 

O Office 354 for Education oferece um vasto conjunto de ferramentas para a criação de conteúdos, salas de aula 
colaborativas e ensino personalizado, incluindo OneNote, Word, Excel e PowerPoint. 

O Microsoft Teams é um centro digital para trabalho em equipa no Office 365, que traz conversas, conteúdos e 
aplicações, numa experiência simples. O Teams aborda as necessidades únicas de grupos diferentes, permitindo-lhes 
trabalhar facilmente em conjunto e colocar as coisas em prática.

O Intune for Education é um serviço baseado em nuvem que proporciona uma fácil organização e controlo dos 
equipamentos e das aplicações do Windows 10 na sala de aula. Também aborda cenários e parâmetros da escola 
comum, tais como equipamentos partilhados.

Perfeitamente integrado no Office 365, OneDrive faz com que seja fácil o acesso a documentos a partir de qualquer 
lugar, colaborando em documentos e projetos. Os ficheiros são automaticamente guardados para si; assim não perderá 
as alterações e outras, das quais poderá ver as suas edições conforme vai trabalhando em conjunto. 

PARA PROFESSORES | TODOS OS NÍVEIS DE EDUCAÇÃO

Produtividade e multitarefas onde quer que esteja
OS NOTEBOOKS DA ACER SÃO SUBMETIDOS A TESTES EXAUSTIVOS E SÃO EXTREMAMENTE 
FIÁVEIS. COMBINAM TECNOLOGIAS AVANÇADAS PARA OFERECER AO UTILIZADOR UMA 
EXPERIÊNCIA EXCECIONAL E O MELHOR RENDIMENTO GERAL, PROPORCIONANDO 
AOS PROFESSORES E ALUNOS AS FERRAMENTAS IDEAIS PARA SE CONCENTRAREM 
NA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS, NO PENSAMENTO CRIATIVO E NAS HABILIDADES DE 
COOPERAÇÃO QUE OS VÃO PREPARAR PARA O SEU FUTURO NO MERCADO DE TRABALHO.

PARA PROFESSORES

TODOS OS NÍVEIS DE   
EDUCAÇÃO

Switch 5
Design multifunctional, excelente para a 
aprendizagem

Ultra portátil, silencioso e versátil, o Switch 5 dá aos 
professores a versatilidade perfeita para trabalhar em 
qualquer lugar. O amplo ecrã de 12” FHD+ fornece imagens 
incríveis enquanto o suporte auto retrátil ajudá-los-á 
a encontrar o melhor ângulo de visão. Com o leitor de 
impressões digitais incorporado no botão de alimentação, 
os professores poderão bloquear o equipamento num 
instante.

• Windows 10 Pro
• Suporte para Acer Active Pen
• Leitor de impressões digitais incorporado
• Ecrã de 12” FHD+ de visão ampla
• Suporte auto-retrátil
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 *As estações de ancoragem são vendidas separadamente.
As especificações variam dependendo do modelo e da configuração. Acessórios opcionais.

TravelMate P6 series
A melhor experiência de notebook

A série TravelMate P6 (P648 e P658) ajuda os professores 
a preparar, apresentar e partilhar material na sala de aula 
de uma forma fácil e eficaz. Fornece aos professores 
tecnologias e funções de última geração, entre as quais se 
incluem opções flexíveis de ligação à estação de trabalho, 
como o Bottom Dock ou o USB-C Docking Station*.

• Windows 10 Pro
• Processadores Intel® Core™ de 7ª geração
• Opção LTE
• Porta USB 3.1 tipo C 2ª ger. / Thunderbolt™ 3 
• Ecrã Full HD com tecnologia IPS
• Bateria com até 8 horas de autonomia

PARA PROFESSORES | TODOS OS NÍVEIS DE EDUCAÇÃOPARA PROFESSORES | TODOS OS NÍVEIS DE EDUCAÇÃO

Swift 5
Elevamos a fasquia em estilo e portabilidade

O Swift 5 proporciona aos professores uma combinação vencedora de estilo e rendimento. A escolha de materiais de última 
geração define o peso do dispositivo, que não chega a 1 kg, enquanto os processadores Intel® Core de 8ª geração e o leitor 
de impressões digitais fornecem uma experiência excecionalmente rápida, com uma excelente capacidade de resposta e uma 
excelente usabilidade. A sua autonomia de 8 horas e a tecnologia 2x2 802.11ac permite aos professores trabalhar o dia inteiro 
e completar mais tarefas.

• Windows 10 Home
• Processadores Intel® Core™ i7/i5 de 8ª geração
• Leitor de impressões digitais
• Bateria com até 8 horas de autonomia
• Ecrã tátil Full HD IPS de 14”

A Acer recomenda o Windows 10 Pro.

O Windows 10 Pro é sinónimo de negócios
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Monitor Série BEO
Cores perfeitas para visualizações impressionantes

Com a sua reprodução de imagem exata e dinâmica, 
suporte fácil multitarefas, concebidas ergonomicamente, 
com características de ponta, a série de Monitores BEO é o 
complemento perfeito para qualquer computador escolar, 
para aumentar a eficiência no estudo, trabalhar mais 
confortavelmente e partilhar ideias mais facilmente

• Experiência visual ótima, com a tecnologia IPS
• Design ZeroFrame de 4 lados sem margens
• Suporte ergonómico e ajustável 
• Acer Color Plus para uma qualidade superior de imagem
• Acer EyeProtect para um maior conforto no trabalho

Monitors Série B6
Ergonomia Robusta, cores deslumbrantes

Concebidos para uma utilização diária e prolongada, os 
monitores B6 combinam uma grande performance com 
um conforto excecional. A sua posição de visão pode ser 
facilmente adaptada às necessidades de cada utilizador, 
enquanto os painéis com um amplo campo de visão 
permitem aos alunos trabalhar em grupo e partilhar 
conteúdos.

• Total conetividade digital 
• Melhoria das tecnologias de imagem
• Rácio de alta resolução e contraste
• Consumo mais baixo de energia
• Opções de painel com amplo campo de visão

Monitors Série V6
Design moderno, visuais dinâmicos

Perfeitos para a escola, os monitores V6 fornecem uma 
qualidade de imagem excelente e uma conetividade de 
ponta. Com uma larga gama de configurações e modelos, 
são ideais para utilizadores que precisam de visores 
eficientes e fiáveis.

• Visores fiáveis
• Formatos de 4:3, 16:9 e 16:10
• Conetividade digital total
• Opções de tecnologia TN/VA/IPS

PARA SALAS DE AULA | ENSINO INTERATIVO

As especificações variam dependendo do modelo e da configuração. Acessórios opcionais.

Um ambiente digital de ensino
A TECNOLOGIA TEM O PODER DE TRANSFORMAR A FORMA COMO OS ALUNOS APRENDEM. 
A ACER ESTÁ DECIDIDA A DESENVOLVER AMBIENTES DE APRENDIZAGEM DIGITAL QUE 
PERMITAM AOS ALUNOS TEREM ACESSO A NOVOS MÉTODOS DE COMUNICAÇÃO E 
COLABORAÇÃO E A USUFRUIR DOS MESMOS. 

A CARTEIRA DE PRODUTOS DA ACER PARA SALAS DE AULA VAI DESDE OS EQUIPAMENTOS 
INTELIGENTES, TUDO-EM-UM E PORTÁTEIS COMPACTOS QUE SE ADAPTAM FACILMENTE 
A QUALQUER AMBIENTE, ATÉ MONITORES E PROJETORES QUE PROPORCIONAM 
VISUALIZAÇÕES IMPRESSIONANTES E TORNAM AS LIÇÕES MAIS VIVAS E MAIS ENVOLVENTES.

PARA SALAS DE AULA

ENSINO INTERATIVO



24 25

Acer for EducationAcer for Education A Acer recomenda o Windows 10 Pro.

O Windows 10 Pro é sinónimo de negócios

PARA SALAS DE AULA | ENSINO INTERATIVOPARA SALAS DE AULA | ENSINO INTERATIVO

As especificações variam dependendo do modelo e da configuração. Acessórios opcionais.

Veriton Série Z
Comodidade tudo-em-um

A série Veriton Z é a solução tudo-em-um que oferece, quer aos alunos quer aos professores, uma excelente experiência 
na sala de aula. Combina um design de economia de espaço, performance ótima e flexibilidade de topo com segurança 
completa e soluções de gestão para lidar eficientemente com as tarefas da sala de aula.

• Windows 10 Pro
• Opções múltiplas de suporte e design ergonómico
• Gestão e monitorização completas
• Desempenho inteligente
• Características inestimáveis de segurança
• Visor com ecrã opcional multi-touch de 10 pontos

Angulo de 
Inclinação

-5° A 25°

Amplitude de ajuste 
em altura

150 MM

Ângulo de 
rotação
0° A 90°

Ângulo 
giratório

120°

Design ergonómico

Camera

Veriton Série X
Um assistente de confiança para a sua educação

Com processadores potentes, gráficos opcionais, grande 
capacidade de armazenamento e de memória, tudo num 
chassis de 10 litros de capacidade, a série Veriton X cuida de 
todas as necessidades de educação enquanto otimiza um 
espaço valioso.

• Windows 10 Pro
• Desempenho robusto
• Fiabilidade numa unidade compacta
• Gestão e segurança premium
• Conformidade industrial
• Design de 10 litros, 102x397x267 mm

Veriton Série E
Sala de aula amigável, num design de poupança de 
espaço

O Acer Veriton E integra tudo o que a escola precisa num 
desktop de tamanho padrão, numa fração do espaço. 
Com componentes de ponta, pode executar sem esforço 
qualquer tarefa enquanto proporciona conetividade 
flexível, forte segurança e fácil gestão.Com várias opções 
de expansão, pode adaptar-se para integrar necessidades 
e ajudar os administradores escolares a maximizar o 
investimento.

• Windows 10 Pro
• Processadores Intel® Core™ i7/i5/i3 de 7ª geração
• Apoio para dois monitores externos
• Design de poupança de espaço
• Fácil de gerir e de atualizar
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Dongle de 
Transmissão 
sem Fios 
Com design de 
dongle-oculto

Pode ser dividido até 4 ecrãs a partir de 4 fontes

phone pctablet

… outro dispositivo

PARA SALAS DE AULA | ENSINO INTERATIVOPARA SALAS DE AULA | ENSINO INTERATIVO

As especificações variam dependendo do modelo e da configuração. Acessórios opcionais.

Projetor Série U5
A grande imagem, de perto

Concebido para ter interatividade e colaboração na sala 
de aula para o seguinte nível, os projetores U5 da Acer 
integram todas as funcionalidades que são importantes 
para as escolas, tais como projeção de ultra curto alcance, 
controlo remoto, apoio 3D e capacidade de projeção          
sem fios.

• Ultra projeção de curto alcance
• Resolução WXGA e XGA
• Projeção sem fios
• Adaptador sem fios escondido
• Até 7.000 horas de vida da lâmpada

Projetor Série S1
Versatilidade de curto alcance

Os projetores Acer S1 oferecem uma versatilidade de 
curto alcance, controlo de rede e proteção sem fios e 
uma usabilidade grandemente melhorada. Com uma 
configuração flexível, soluções de gestão de energia e até 
8.000 horas de vida da lâmpada, são ferramentas ideais 
para a sala de aula.

• Projeção de curto alcance
• Resolução WXGA e XGA
• Amplas opções de conetividade
• Visor de Conteúdos 3D pronto
• Até 8.000 horas de vida da lâmpada

Chromebox CXI2
Velocidade e simplicidade redefinidas

O Chromebox CX12 é compacto, simples de usar 
e inicializa-se num instante. Com dados sempre 
sincronizados, proteção antivírus incorporada e de fácil 
gestão, é uma escolha importante para as escolas, podendo 
ser implementado em minutos, em toda os organismos.

• Fácil de gerir e implementar
• Atualização automática do Chrome e das aplicações
• Inicialização rápida em 8 segundos
• Proteção anti vírus incorporada e TPM
• Rápida conetividade

Veriton Série N
Formato pequeno, máxima flexibilidade

Armazenando poderosos componentes num design 
pequeno e modular, a série Veriton N pode ser autónoma 
ou encaixar na traseira dos monitores Acer. Uma solução 
versátil para qualquer escola, que é eficiente e segura.

• Windows 10 Pro
• Desempenho notável
• Gestão avançada
• Design de poupança de energia
• Módulo suplementar para ampliar as opções de 
    entrada/saída
• Design de 1 litro, 210x210x53,50 mm
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ACER CLASSROOM MANAGER
GERINDO FACILMENTE A SALA DE AULAS DIGITAL

Flexível e fácil de usar, o Acer Classroom Manager é uma solução de software rica em recursos concebida 
para tornar mais fácil a gestão da sala de aula. Permite aos professores focarem-se no ensino, ajudando-
os a maximizar o uso do seu tempo. Podem ligar-se a todos os computadores da sala de aula; poupam 
tempo lançando aplicações ou websites em simultâneo em todos os computadores dos alunos; guardar 
um registo de assiduidade e a história da atividade dos alunos; monitorizar o que os alunos estão a 
fazer; verificar o seu progresso assim como a sua compreensão e entendimento. Acima de tudo, o ACM 
permite aos professores proporcionar um ensino personalizado e ajudar à concentração do aluno.

QUALQUER ESTRATÉGIA EDUCATIVA SATISFATÓRIA PARA AS GERAÇÕES FUTURAS 
PRECISA QUE AS INSTITUIÇÕES E OS CENTROS EDUCATIVOS IMPLEMENTEM 
INICIATIVAS TECNOLÓGICAS INOVADORAS DE FORMA HOLÍSTICA PARA 
MELHORAREM A CONTINUIDADE DA APRENDIZAGEM E INSPIRAREM OS ALUNOS 
COM FORMAS TOTALMENTE INOVADORAS. A ACER CONTA COM MAIS DE QUATRO 
DÉCADAS DE EXPERIÊNCIA E UMA OFERTA ÚNICA DE SOLUÇÕES DE SOFTWARE 
DESENHADAS PARA CRIAR AMBIENTES DE APRENDIZAGEM ADAPTATIVA DENTRO 
DOS QUAIS É APROVEITADO AO MÁXIMO O POTENCIAL DA TECNOLOGIA PARA A 
EDUCAÇÃO COM O OBJETIVO DE PREPARAR OS ALUNOS PARA O SEU FUTURO.

ACER FOR EDUCATION 

SOLUÇÕES DE SOFTWARE

ACER SOLUÇÕES DE SOFTWARE

O ACER CLASSROOM MANAGER É GRATUITO PARA UTILIZAR EM 
PRODUTOS DA ACER. PODE SER PRÉ-INSTALADO NO EQUIPAMENTO       
OU FAZER O DOWNLOAD A PARTIR DE ACER.COM

O Acer Classroom Manager ajuda os professores permitindo-lhes:

Dar instruções centralmente aos alunos nos seus computadores ou partilhar e demonstrar conteúdos

Fazer o rastreio dos detalhes da lição, o qual poderá ser facilmente capturado e registado

Maximizar o uso do tempo através do acesso fácil aos conteúdos

Monitorizar os alunos e ajudá-los a concentrarem-se

Professor

Student A Student B

Student C

Aluno A Aluno CAluno B
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ACER DADA
AGENTE DE EQUIPAMENTOS E ASSISTENTE DE IMPLANTAÇÃO                                              
PARA GESTÃO CONTÍNUA DE EQUIPAMENTOS

 A gestão dos dispositivos utilizados na sala de aula pode ser uma verdadeira luta para os centros educativos, 
que costumam ter recursos limitados e poucas pessoas – ou inclusive nenhuma – que se dedicam à 
resolução de problemas informáticos. A DADA (Device Agent & Deployment Assistant) é uma solução 
da Acer desenhada para resolver este problema. Com a DADA, os centros educativos podem definir um 
conjunto de aplicações que pretendem instalar ou desinstalar num conjunto de tablets Android da Acer e 
completar a tarefa em poucos minutos. 

A DADA é também muito prática para restaurar o software educativo que os alunos possam ter eliminado 
de forma acidental. A DADA não só ajuda a otimizar o processo administrativo, como também permite aos 
centros educativos manter o ritmo da tecnologia digital para a educação, que se encontra em constante 
mudança.

Os tablets podem trabalhar no modo Quiosque, o qual limita o acesso exclusivamente a aplicações e 
serviços relacionados com o estudo para garantir que o aluno se concentra apenas nas suas tarefas 
escolares.

GEOGEBRA
DESCUBRA A MATEMÁTICA COM A GEOGEBRA

No âmbito das STEM, a Acer colabora de forma estreita com a GeoGebra. A GeoGebra é um software 
matemático dinâmico para todos os níveis educativos que reúne geometria, álgebra, folhas de 
cálculo, gráficos, estatísticas e cálculo num pacote fácil de utilizar. Com uma comunidade crescente 
de estudantes que se dedicam tanto à criação como à colaboração, a GeoGebra continua a liderar o 
caminho para um maior acesso às ferramentas e o currículo necessário para umas bases sólidas ao nível 
da educação matemática.

A GeoGebra é grátis para alunos e professores e pode ser instalado num PC da Acer em poucos minuto.

Algumas características
• A geometria, a álgebra e as folhas de cálculo estão ligadas e são plenamente dinâmicas
• Interface fácil de utilizar e com diversas funções potentes
• Ferramenta para criar materiais de aprendizagem interativa em forma de páginas web
• Disponível em várias línguas para os milhões de utilizadores da Acer no mundo inteiro.
• Software de código aberto disponível de forma livre para utilizadores não comerciais

    
geogebra.org

ACER SMART TOUCH KIT (PROJETOR)
UMA SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A SALA DE AULA INTERATIVA DE ÚLTIMA GERAÇÃO

O Acer Smart Touch Kit é uma solução simples mas eficaz concebida para transformar qualquer sala de aula 
num mundo divertido e verdadeiramente interativo. Com o Acer Smart Touch Kit qualquer superfície lisa 
pode ser transformada num quadro interativo de apoio a interações multitoque e multiutilizador. Mais ainda: 
qualquer objeto opaco pode ser utilizado como caneta.

Fácil de instalar e calibrar, a solução requer apenas de um projetor, um notebook e um ecrã para trabalhar e 
completa-se com um software de ecrã interativo de utilização amigável que permite quer aos professores 
quer aos alunos desfrutar de uma sala de aula interativa.

TEXTHELP
AJUDAMOS OS ALUNOS A ATINGIREM O SEU POTENCIAL MÁXIMO

A aliança com a Texthelp é um dos elementos que faz parte da solução de ponto de compra único da 
Acer, desenhada para ajudar a comunidade educativa a poupar tempo e recursos para a compra da 
melhor tecnologia para a sala de aula. 

A Texthelp oferece uma gama de soluções tecnológicas de apoio para ajudar os alunos de todas as 
idades na leitura, escritura e alfabetização na sala de aula e em casa. Ferramentas fáceis de utilizar que 
proporcionam aos alunos uma ajuda extra para ler e escrever. Reforçando a confiança dos alunos e 
ajudando-os a melhorar, as soluções de alfabetização da Texthelp permitem aos alunos atingirem o seu 
potencial máximo.

    
texthelp.com

UST projetor

3
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c
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NAS ESCOLAS INTELIGENTES, OS ESTUDANTES SÃO RAPIDAMENTE TRANSFORMADOS 
EM CRIADORES DE CONTEÚDOS. AS SOLUÇÕES INOVADORAS DA ACER AJUDAM-
NOS COMPLETAMENTE A ABRAÇAR ESTA NOVA APROXIMAÇÃO INTERATIVA À 
EDUCAÇÃO, FORNECENDO-LHES AS FERRAMENTAS QUE DÃO PODER AO ENSINO, 
PARTILHA E ENVOLVÊNCIA DIRETAMENTE NAS SUAS MÃOS – UMA GAMA COMPLETA 
DE SOLUÇÕES CONCEBIDAS PARA CRIAR UMA EXPERIÊNCIA PERSONALIZADA DE 
EDUCAÇÃO, INTENSIFICAR AS CAPACIDADES INDIVIDUAIS DOS ALUNOS E AJUDÁ-LOS A          
APRENDER, FAZENDO.

   EU-ACERFOREDUCATION.ACER.COM

ACER FOR EDUCATION 

SOLUÇÕES INOVADORAS

SOLUÇÕES INOVADORAS

ACER BEING SIGNAGE
SOLUÇÕES DIGITAIS PARA OPERAÇÕES ESCOLARES INTELIGENTES

A Acer Being Signage (ABS) opera sob a divisão Acer BYOC e reúne todas a as atividades relacionadas 
com a sinalização digital. Mercê da nossa experiência, a ABS pode converter os requisitos específicos 
de qualquer centro educativo numa solução de sinalização digital à medida que inclua produtos, 
infraestrutura, serviços e suporte pós-venda. A Acer Being Signage conta com tudo o que é preciso 
para impulsionar a digitalização dos sistemas de comunicação e informação dos centros educativos e 
fornecer soluções de TI à medida. 

SOFTWARE 
Com a ABS, irá obter todas as ferramentas necessárias para desenhar, planificar e controlar todas as 
operações do centro educativo baseadas na sinalização digital. O nosso software picturemachine4 
facilita a planificação, criação e controlo do seu conteúdo local, enquanto a Being Audience Rating 
pode ajudar os centros educativos a supervisionar o fluxo de visitantes a zonas mais concorridas, como 
cafetarias e auditórios, e a analisar os dados para melhorar os serviços escolares. 

HARDWARE
Desde grandes ecrãs numa vasta variedade de formatos a reprodutores multimédia potentes, podemos 
oferecer o equipamento de hardware adequado para cada cenário de aplicação e formato multimédia.

ACER CLOUD
Com a Acer Cloud e as suas funções de elevada disponibilidade, é possível enviar mensagens locais 
durante 24h por dia. A atribuição variável de direitos de acesso baseados na função garante uma 
distribuição segura do conteúdo. Os servidores de alta segurança certificados da Acer proporcionam 
proteção de dados e segurança em função da legislação local, enquanto a nossa rede global de serviço e 
suporte garante fiabilidade ao rendimento do sistema. 

SERVIÇO + SUPORTE TÉCNICO
Os nossos técnicos e supervisores de projetos estão ao seu lado durante o desenho, instalação e 
operação técnica para dar suporte e integrar o sistema de sinalização digital. A ABS está integrada 
na cadeia global de serviço e fornecimento da Acer, através da qual os nossos clientes usufruem dos 
benefícios dos nossos reconhecidos centros de serviço e suporte em toda a Europa.

    
acer-being-signage.com
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ACER CLOUDPROFESSOR
LIGUE, JOGUE, CODIFIQUE E FAÇA

O Acer CloudProfessor é baseado num STEM com kit de IoT (Internet das Coisas) combinando 
hardware, software e a Cloud. É um modo fácil dos alunos aprenderem codificação, de como funciona 
a Cloud e como levar as suas criações próprias para o mundo IoT. Usando dispositivos móveis 
tais como um interface de entrada, os alunos podem começar facilmente a codificar seguindo 
simplesmente kits tutoriais de cada linguagem de programação, como o JavaScript, Blockly e 
LiveCode.

Graças às suas possibilidades ilimitadas, o CloudProfessor é a ferramenta perfeita para integrar o 
STEM nas escolas, dando aos alunos uma experiência prática na aprendizagem trazendo nova vida as 
suas próprias ideias inovadoras IoT.

    
home.cloud.acer.com/cpf

Pacote de Expansão de Sensores CloudProfessor

O pacote de sensores contém 12 dos sensores e 
componentes mais frequentemente usados, permitindo aos 
alunos criarem viárias invenções excitantes IoT, com o Acer 
CloudProfessor.

Sensores: Sensor de Som; Sensor de Água; Sensor de 
Humidade; Sensor de Temperatura e Humidade; Sensor de 
Movimento PIR; Sensor de Vibração Piezo

Atuadores: Relay; Campainha; Servo; Contraluz LCD RGB

Entrada: Botão; Interruptor Magnético

O que está na caixa:

• CloudProfessor (CPF)
• Diretoria de desenvolvimento LED 101
• Diretoria de desenvolvimento Arduino Leonardo
• Seeed Escudo Arduino
• Seeed RGB LED (com cabo)
• Seeed LED Branco (com cabo)
• Seeed Sensor de Luz (com cabo)
• Seeed Sensor de Temperatura (com cabo)
• Seeed Ventilador/Motor (com cabo)

Programe quando quiser e onde quiser

A aplicação CloudProfessor permite aos alunos escrever as suas ideias de programação em qualquer 
momento e em qualquer lugar, programando diretamente a partir do seu telefone, tablet ou 
Chromebook (compatível com Android, iOS e Chrome OS).

Cenários e temas predeterminados para poder começar

A aplicação Acer CloudProfessor é entregue com um grande número de cenários pré-instalados e 
oferecemos temas e aulas práticas que permitem aos professores e alunos usufruir ao máximo e terem 
um acesso fácil ao mundo da programação e à Internet das coisas. Os alunos só precisam de dar asas à 
sua imaginação e começarem a criar com a CloudProfessor como o seu ambiente de testes de IoT.

Acer Cloud Support

A Acer CloudProfessor também vem incorporada com a sua própria cloud. A Acer Cloud permite aos 
alunos armazenar com segurança, sincronizar e trocar ideias e, também, colaborar se se estiverem em 
localizações diferentes.

Um mundo de extensões

Em combinação com a placa de testes Arduino, a Acer CloudProfessor é fornecida com 6 sensores 
diferentes e 7 aplicações para que os alunos as possam testar. Após completar os cenários iniciais, podem 
dar asas à sua imaginação, dado que a CloudProfessor admite mais de 60 sensores Grove adicionais.

Dispositivos Móveis
Smartphone

Tablets
Chromebook

Placa disp
LED101

Placa disp. & Sensores
Arduino Leonardo
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REALIDADE MISTA
TAKING EDUCATION TO A NEW REALITY

Para muitos alunos, aprender enquanto fazem é mais fácil do que aprender enquanto ouvem.

Assim, como podem os alunos aprender História visitando deslumbrantes antigas ruinas na Grécia ou 
locais significativos da guerra do Vietname, juntamente com os seus professores, sem nunca terem saído 
da sala de aula? Com a Realidade Mista isto é possível, fornecendo uma experiência de aprendizagem 
envolvente e mais eficaz.

A Realidade Mista ocorre quando se misturam os mundos virtual e físico para criar qualquer coisa de 
extraordinário, tornando possível pela combinação de diversas tecnologias incluindo sensores, óticas 
avançadas e computadores de última geração.

Utilizando um auricular da Realidade Mista e controladores de movimento, os alunos podem desfrutar 
de uma experiência envolvente e de uma interatividade perfeita, com os mundos real e virtual ao mesmo 
tempo.

Com a Realidade Mista, os alunos podem tocar e manipular objetos e simultaneamente interagir com 
conjuntos de dados, fórmulas complexas e conceitos abstratos. Como resultado, os conceitos mais 
complexos tornam-se fáceis de entender e de longe muito mais interessantes.

Benefícios da Realidade Mista na sala de aula
A Realidade Mista desbloqueia novas possibilidades de colaboração, visualização e educação: 

• Envolvente: a experiência direta cria uma forma eficaz de cativar alunos difíceis, ou pode fornecer outra 
oportunidade para os professores que melhoram o interesse durante as aulas na escola. 

• Universal: A Realidade Mista na escola traz as pessoas unidas e estimula a interação humana, 
independentemente da sua diversidade social, económica ou geográfica.

• Versátil: A Realidade Mista pode ser utilizada para ensinar qualquer matéria, visto ser mais fácil 
compreender conceitos abstratos quando se pode interagir com eles e vê-los na prática, em vez de os ter 
explicado.

• Mundos distantes: utilizando os equipamentos da Realidade Mista, alunos e professores podem recuar 
ou avançar no tempo, visitar locais difíceis de alcançar tais com a Antártica ou a Lua, explorar o trabalho 
do corpo humano e muito mais.

Solução Acer Windows Realidade Mista
Baseado na plataforma aplicacional Windows Realidade Mista, o auricular Acer Windows Realidade Mista mistura o 
mundo real e conteúdos virtuais para criar experiências interativas irresistíveis. Funciona mesmo fora da caixa, não 
sendo necessário instalar qualquer hardware adicional.

Com um tempo de instalação de cerca de menos de 10 minutos, terá a possibilidade de configurar a sua classe 
gratuitamente e mergulhar em novos mundos, num ápice.

O auricular é baseado no rastreamento interno. Isto quer dizer que as câmaras de rastreamento estão montadas 
dentro do auricular e utilizam essa vantagem para olhar para o mundo e registar as alterações de posição. Um dos 
benefícios desta tecnologia é que não existe a necessidade de sensores externos, não sendo portanto necessário 
instalar uma sala especial para usar o equipamento em segurança.

Em colaboração com os parceiros especializados no desenvolvimento de soluções de realidade mista para o 
âmbito da educação, o ecossistema Acer Windows Mixed Reality proporciona aos centros educativos realidades 
completamente novas para explorar.
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A CARTEIRA DA ACER DE HARDWARE, SOFTWARE E SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA 
INOVADORA PARA O MUNDO DA EDUCAÇÃO, ESTÁ CONTINUAMENTE INTEGRADA NO 
NOSSO ECOSSISTEMA DE PARCEIROS ESTRATÉGICOS.

A REDE COESA DE PARCEIROS DA ACER INCLUI PARCEIROS INSTITUCIONAIS, PARCEIROS 
DE ALIANÇA, PARCEIROS PROFISSIONAIS DE DESENVOLVIMENTO E UM SERVIÇO PÓS-
VENDA PREMIADO – TODOS TRABALHAM COM O MESMO OBJETIVO EM MENTE: 
CRIAR A MELHOR SOLUÇÃO PARA AS NECESSIDADES, EM CONSTANTE MUDANÇA, DA 
COMUNIDADE EDUCACIONAL.

ACER FOR EDUCATION 

ECOSSISTEMA

ECOSSISTEMA

PARCEIROS INSTITUCIONAIS     
DA ACER

EUROPEAN SCHOOLNET
A Acer tem vindo a colaborar com a European Schoolnet (EUN) desde 2009 para promover vias inovadoras de educação 
e de aprendizagem. A EUN é uma rede de 31 Ministérios da Educação na Europa e não só, estando empenhada em 
garantir a inovação na educação, envolvendo quer os responsáveis políticos quer as escolas, nas suas atividades de 
pesquisa, alcance e formação.

    
eun.org        

    
fcl.eun.org

UCC
O UCC University College é um dos principais fornecedores de educação de professores da Dinamarca, educação social 
e pós graduação e graus suplementares entre áreas relacionadas. A rede internacional, profissional e académica está 
na essência dos esforços da UCC para aumentar a qualidade dos programas de estudo, atividades profissionais de 
desenvolvimento e pesquisa.

Graças à sua cooperação com a European Schoolnet e a Acer, a UCC instalou o seu próprio Laboratório da Sala de Aula 
do Futuro com o propósito de entender melhor e usar a tecnologia num contexto educacional. Em particular, a pesquisa 
da UCC foca-se em estudar o potencial da gamificação e na aprendizagem baseada em jogos, criando ambientes 
interessantes de motivação para a aprendizagem. A Acer forneceu à UCC o hardware de que eles necessitavam para 
facilmente lidarem com aplicações mais exigentes tais como jogos de computador.

    
ucc.dk

O ecossistema abrangente da Acer inclui parceiros institucionais estrangeiros 
que trabalham connosco para criar cenários de ensino novos e estimulantes,               
permitindo-nos testar em campo os nossos produtos para assegurar que a comunidade 
educacional receba as melhores soluções de valor acrescentado.
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MICROSOFT
A essência da missão da Microsoft é criar experiências envolventes e inclusivas que inspirem a aprendizagem contínua, 
estimulem o desenvolvimento das capacidades essenciais para a vida e que apoiem os professores em guiar e estimular 
as paixões dos estudantes. Conjuntamente com a Acer, a Microsoft trabalha no sentido de habilitar alunos e professores 
em criar e partilhar novas formas de ensinar e aprender através da exploração, adaptando-as às necessidades 
individuais de aprendizagem, para que elas possam ser feitas, concebidas, inventadas e construídos com tecnologia.

GOOGLE
O propósito comum da Acer e da Google é criar uma tecnologia de ponta que ajude a equipar as futuras gerações com 
as competências que precisam, para prosperar no mundo do trabalho. Com os dispositivos Chrome podem aceder, 
em segundos, a vastas fontes de educação na web. Utilizando dispositivos Chrome, os professores podem passar mais 
tempo a ensinar e menos tempo a gerir a tecnologia da sala de aula. Para os gestores, os dispositivos baseados no 
Chrome oferecem uma gestão centralizada dos mesmos e baixos custos totais de propriedade.

INTEL
A Intel acredita que a tecnologia tem o poder de transformar os sistemas escolares e criar uma experiência de 
educação de 360º, potenciando alunos e professores, dentro e fora da sala de aula e a todos os níveis dos seus estudos. 
Conjuntamente com a Acer, a Intel fornece tecnologias de topo e recursos para criar ambientes de ensino e de sucesso.

APPSEVENTS
A AppsEvents é um Parceiro Profissional de Desenvolvimento da Google que trabalha com um grupo global de 
educadores dedicados, para organizar cimeiras e bootcamps no mundo inteiro apresentando a Google for Education.

Para proporcionar estes eventos de alto nível, onde especialistas das G Suite e da Chromebook efetuam múltiplas 
sessões num ou dois dias, a AppsEvents fornece um desenvolvimento profissional excelente para educadores 
concentrados na cloud. A Acer, como o principal patrocinador da AppsEvents, gosta de ser parte desta jornada 
profissional de desenvolvimento de educadores inovadores.

EDTECHTEAM
A EdTechTeam é uma rede global de tecnologias dedicada a inspirar e a incentivar outros educadores. Com 34 
empregados e cerca de 250 contratantes em todo o mundo (a maior parte deles educadores atuais e ex-educadores) 
a EdTechTeam possui filiais no Canadá, Austrália, México e no Reino Unido. A ETechTeam realizou experiências 
profissionais de desenvolvimento em 10 línguas para mais de 88.000 educadores. A equipa opera em 48 estados 
americanos, 9 províncias canadianas (e territórios), 8 estados australianos (e territórios), noutros 28 países e em todos 
os 7 continentes. A Acer é um Parceiro Diamante dos eventos da EdTechTeam no mundo inteiro.

A Acer trabalha com vários partners internacionais no âmbito educativo para oferecer 
soluções inovadoras e completas para toda a comunidade educativa.

Os parceiros da Acer com empresas estratégicas Profissionais de Desenvolvimento que 
oferecem aos alunos e professores uma formação de desenvolvimento profissional de 
alto nível para enriquecer o seu conhecimento e inspirá-los a procurar novas e excitantes 
maneiras de ensinar.

ALLIANCE PARTNER
DA ACER

PARCEIROS PROFISSIONAIS DE 
DESENVOLVIMENTO

ECOSSISTEMA ECOSSISTEMA

AppsEvents
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ESTRUTURA DE SERVIÇO EMEA

6 Centros de Contacto Internos & 6 Centros de 
Contacto Externos

1 Centro de Controlo E Renovação

8 Centros de Reparações

500 Parceiros Externos para Reparações

CONTACTO CENTROS ESTATÍSTICOS
Tempo médio de espera: 31 segundos

Tempo médio de resolução de problemas: 4,5 minutos

Disponibilidade de peças: » 99%

SERVIÇO AO CLIENTE & SUPORTE
Sabemos o quão as empresas dependem de um suporte técnico qualificado disponível durante as vinte e quatro horas 
do dia e estamos plenamente comprometidos com a sua satisfação a longo prazo.

Quando compram um produto da Acer, os clientes recebem muito mais do que apenas um dispositivo com o qual 
trabalhar. Recebem acesso a uma estrutura integrada de logística, centros de contacto e centros de reparação do Grupo 
Acer que garantem uma sincronização perfeita da rede de serviço.

O nosso compromisso e serviço de qualidade foram recompensados com vários prémios em toda a Europa.

PLANO ALARGADO DE SERVIÇO
Entendemos os desafios aos quais se enfrenta, e é por isso que adotamos todas as medidas necessárias para garantir 
que os nossos parceiros estratégicos se sintam tranquilos porque sabem que estamos preparados para cobrir qualquer 
eventualidade que possa surgir.

Para uma maior tranquilidade, além da garantia standard, a Acer for Business oferece um plano de serviço ampliado 
para toda a nossa gama de produtos que pode ser adquirido de forma separada para Notebooks Comerciais, Tablets, 
Desktops, dispositivos Tudo-Em-Um, Monitores e Projetores, e que oferece um serviço prioritário.

SERVIÇO 
PROFISSIONAL

PARCEIROS                                              
DE CANAL DA ACER
Queremos que os nossos parceiros possam comercializar a tecnologia mais avançada 
e, para tal, criámos um conjunto de certificações de comercialização desenhadas para 
garantir a qualidade e fiabilidade que nos caracteriza.

Este compromisso com a excelência garante que os nossos parceiros estratégicos 
recebem a especialização e a eficiência que precisam para responderem aos desafios 
imprevisíveis e variados dos seus mercados específicos.

ACER FOR EDUCATION

O nosso compromisso consiste em proporcionar as tecnologias mais avançadas às escolas do futuro e ajudar os centros 
e as instituições de educação a encontrarem as melhores tecnologias, conteúdo educativo e recursos para oferecer à 
geração de hoje em dia os instrumentos que precisam para desenvolverem competências e capacidades requeridas no 
século XXI e terem sucesso na era da informação.

Oferecemos dois níveis de certificação: O Acer Education Partner e o nosso exclusivo Acer Education Solution Centre, 
uma aliança de excelência dedicada a um número limitado de parceiros com um nível elevado de competência 
educativa.


