
UMA INOVADORA
EXPERIÊNCIA DE AULA



Visão
Agregar valor à experiência do aluno ao 

assistir uma aula online, trazendo 

realismo ao máximo e sensação de 

presença real em sala

Ideia

Class Experience surgiu de uma 

demanda cada vez mais recorrente 

de uma experiência mais completa 

para viabilizar aulas e cursos online.

CONCEITO



VANTAGENS

O aluno tem toda a autonomia para comandar o que

assiste, destacando na plataforma a imagem do professor e

da aula, os slides ou quadro virtual, e o chat online.

O ALUNO NO COMANDO
A plataforma é equipada com controle de acesso para

registrar a presença nas aulas ao vivo, garantindo assim a

frequência de aula necessária para conclusão do curso e

recebimento do ceritficado.

CONTROLE DE FREQUÊNCIA

O aluno pode acessar a plataforma e assistir

novamente as aulas, podendo ver em sincronia a

palestra/aula e os slides ou quadro virtual.

REVEJA DEPOIS



João: Bom dia a todos, uma ótima aula!

Patrícia: Eu tenho uma pergunta para fazer...

INTERAÇÃO

Chat ao vivo com 
interação e perguntas 

pelos alunos

Imagem do professor 
e dos alunos em sala

Imagem dos slides e 
quadro virtual 

sincronizado com o 
professor em sua fala



FLEXIBILIDADE
O aluno pode mover 

as janelas e 

aumentar/diminuir

qual elemento ele

quer ver melhor em

cada momento.



FLEXIBILIDADE
O aluno pode mover 

as janelas e 

aumentar/diminuir

qual elemento ele

quer ver melhor em

cada momento.



QUADRO VIRTUAL

João: Bom dia a todos, uma ótima aula!

Patrícia: Eu tenho uma pergunta para fazer:

A plataforma Class Experience ainda inclui a utilização do quadro virtual para explicações e anotações desenhadas

pelo professor. Dessa forma os alunos online podem acompanhar remotamente e em tempo real as anotações do

professor. Para todos os alunos permite também um acesso posterior da gravação da aula com essas anotações

disponíveis em sincronia com o vídeo do professor.



USABILIDADE PRÁTICA
Na tela de aulas fica

fácil identificar as 

aulas e os status de 

cada uma.



RELATÓRIOS

Alunos e 

professores/coordenadores

podem ver um relatório com 

tempo assistido de cada aula.



a plataforma com seu login e inicia a

contabilização das suas horas de aula.

O ALUNO ACESSA 

e a equipe técnica cuida de todo o processo

de operação, moderação e transmissão,

repassando as perguntas feitas no chat para

o professor responder em tempo real.

O PROFESSOR FOCA NA AULA

e o aluno então pode usar as principais

funções da plataforma para uma

experiência mais real de uma sala de aula.

A EXPERIÊNCIA ENTÃO COMEÇA

COMO FUNCIONA

O aluno tem acesso para rever as gravações

e slides/anotações da aula.

APÓS A AULA…

João: Bom dia a todos, uma ótima aula!

Patrícia: Eu tenho uma pergunta para fazer...
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