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O Faronics Insight 
era exatamente 

o tipo de programa de 
que os professores 

precisavam.

- Josh Kolka,
Administrador de Tecnologia, 

Bangor Township Schools

Você sabia?
A State Educational 

Technology Directors 
Association (SETDA) 

divulgou seu 
Relatório Nacional de 

Tendências anual:

31% de
aumento

em uso inovador de 
tecnologia por professores 

nas áreas de assuntos 
principais

17%-33% de
aumento

no êxito em leitura

14% de
aumento

no índice de graduação
(66% para 80%)

Tecnologia que promove 
o sucesso acadêmico

www.faronics.com

O aprendizado apoiado por 
computador é parte integrante 
da sala de aula do Século XXI. 
Contudo, utilizar essa tecnologia 
gera desafios. Os professores 
enfrentam o desafio de adotar 
a tecnologia para oferecer aulas 
mais eficazes e os administradores 
têm mais trabalho para 
administrar esses ambientes 
de ensino.

Monitorar atividades em sala 
de aula
Use o recurso de monitoramento de sala 
de aula para ver o que os alunos estão 
fazendo com um único olhar.

Promover a colaboração
Recursos de áudio, bate-papo 
e transmissão para novas formas 
de comunicação.

Ver a imagem completa
Elimine a dificuldade de administrar 
vários laboratórios, escolas e redes com 
a Administração Central fácil de usar. 

Eliminar distrações
Nunca mais precise enfrentar 
distrações em sala de aula — como 
jogos, mensagens instantâneas 
e navegação na Internet: bloqueie 
tudo com um único clique.

Reassumir o controle
Controle todos os dispositivos de alunos 
em sala de aula a partir de um 
computador central.

Acelerar o aprendizado 
dos alunos
Permita que os alunos solicitem e recebam 
ajuda diretamente no dispositivo de 
aprendizado.

Aprimorar o compartilhamento 
de conhecimentos
Compartilhe a tela do Professor com 
os alunos, ou compartilhe a tela de um 
aluno com outros alunos.

O Insight habilita os alunos a solicitar 
e receber ajuda diretamente, e discutir 
os materiais dos cursos. Eles podem fazer 
perguntas diretamente nos dispositivos. 
Podem compartilhar a tela com os colegas 
e usar recursos avançados para cumprir 
suas tarefas.
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PO Box 10362 Pacific Centre
Vancouver, BC, V7Y 1G5 

Telefone gratuito: 
1-800-943-6422
Chamada local: 1-604-637-3333
Fax gratuito: 1-800-943-6488

sales@faronics.com
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sales@faronics.eu

Você sabia?
83% 

dos distritos 
escolares 

concordaram que os 
professores têm interesse 
em usar tecnologia para 
ensino em sala de aula.

- Relatório Education 
Technology in Public School 

Districts

 O Insight é um 
produto excelente! 

Ajuda os nossos 
professores não 

apenas a monitorar 
computadores, 

mas também na 
integração dos 

alunos. Em uma 
escala de 1-10, 

vou dar 11.

- Robert Windheuser, 
Escolas Públicas do Conda-

do de Hillsborough

Mostrar a tela 
do professor
Mostre a tela do 
Professor para todos 
os alunos em uma sala 
de aula.

Mostrar a tela 
de um aluno
Mostre a tela de um 
aluno específico para 
a turma inteira, para 
compartilhar uma 
solução criativa para 
um problema.

Exibir Tudo
Use o recurso de 
monitoramento de sala 
de aula para ver o que 
os alunos estão fazendo 
com um único olhar.

© Faronics Corporation. Todos os direitos reservados. Faronics, Anti-Executable, Deep Freeze, Faronics Anti-Virus, Faronics Insight, Faronics Power Save, Faronics System Profiler e WINSelect 
são marcas comerciais e/ou marcas registradas da Faronics Corporation. Todos os outros nomes de empresa e produto são marcas comerciais de seus respectivos proprietários.

Requisitos de sistema:
O Faronics Insight funciona com qualquer combinação de computadores que executam Windows XP, Windows 
Vista, Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 (32/ 64-bit), Windows 2003 e 2008 Terminal Server, Windows 
MultiPoint Server, Mac OS 10.7 e superior, iOS 6 e superior em iPads, iPods, e iPhones, Android v2.3, 3.0, 3.1 
e 4.0. Google Chromebook (baseado em Intel e ARM) com Chrome 33 ou mais recente, dispositivos NCom-
puting e Linux Ubuntu (32/64-bit) v11 e v12.

Para saber como seu ambiente de informática pode se beneficiar com o Faronics Insight, acesse
www.faronics.com

Principais recursos:

Controle Remoto
Use o controle remoto 
para ajudar um aluno 
com uma pergunta, ou 
assuma o controle do 
computador do aluno.

Enviar Mensagem
Use os recursos 
de áudio, bate-papo 
e transmissão para 
novas formas de 
comunicação.

Tela em Branco
Desative todas as telas, 
teclados e mouses 
de alunos, para obter 
a atenção deles.

Modo de Avaliação
Permita que os 
Professores coloquem 
os alunos em um modo 
seguro e bloqueado 
para fazer provas.

Provas 
Crie perguntas de 
verdadeiro/falso, múltipla 
escolha, respostas abertas 
curtas e ensaios, para 
avaliar eletronicamente 
e dar notas.

Votação
Envolva os alunos 
no processo decisório, 
com perguntas 
tradicionais do tipo 
sim/não ou opções 
de múltipla escolha.

Restringir App
Especifique facilmente 
quais aplicativos os 
alunos podem executar 
nos computadores.

Restringir a Internet
Impeça que os alunos 
acessem todos os sites, 
ou sites específicos.

Controle de Rede
Garanta que o aluno 
conecte-se apenas à 
rede sem fio da escola, 
quando disponível.

Opções de Energia
Desligue, reinicie 
ou desconecte 
computadores de 
alunos a partir do 
console do Professor.

Lista da turma
Crie uma lista da turma 
e inclua automaticamente 
esses alunos em uma 
sala de aula do Insight.

Navegação e execução 
conjunta de programas
Inicie as aulas mais 
rápido, abrindo 
instantaneamente os 
aplicativos e sites de 
Internet em todos os 
computadores de alunos 
ao mesmo tempo.


