
Transformando a Educação através da Tecnologia 





Porém temos 
muitas  

semelhanças 



Conquistados 
por Portugal 

em 1500 

Vasco da Gama Pedro Álvares Cabral 



 

armário 
Almari 
 

 

Caminhão  
de bombeiro 
Kereta Bomba 
 

escola 
Sekolah 
 





Advogados 

Empreendedores de tecnologia Cientistas 

Atletas 
Ajudando-os 

a alcançar 
seus sonhos 



 

A educação 
é o grande 
equalizador 
 

-  Horace Mann 



Visão: 
Transpor a lacuna 

educacional eliminando a 
exclusão digital 



10.000  
ESCOLAS 

5.000.000 
ALUNOS 

500.000 
PROFESSORES 

4.500.000 
PAIS 



 
 
 
 

 
Plataforma única em 

todo o país.   
Solução educativa  
de fácil utilização 

 

 

Solução de 
Internet rápida e 

móvel 



 
        
 
Levar a Internet para as 
escolas, é levar a internet  
para a comunidade 
 

 
2009, 35% de penetração da Internet 
2014, 85% de penetração da Internet 



ID 

Recursos e livros 
escolares Internet 4G 

Frog VLE 
[Ambiente Virtual 
de Aprendizagem] 

Aplicativos 
educacionais 

do Google 

Endereço de 
e-mail 

ID único para cada aluno, professor e 
pai para o processo de aprendizagem 
e comunicação 



Ensino  
e 

Aprendizagem 



Colaboração  
e Administração 



Não se trata de tecnologia 
mas sim do que  

você faz com ela. É isso que 
faz a diferença. 



 
Toda criança deve ter  
oportunidades iguais  

para uma educação de 
qualidade  

por meio da tecnologia  

 





É ótimo ver os alunos participando com tanto entusiasmo 
das oficinas e sessões que realizamos. Estamos realmente 
muito impressionados com o nível de rendimento dos alunos. 
Isto é difícil, e eles estão vencendo o desafio, o que é ótimo. 
-Dr Peter juiz 

“

”
A maneira que eles nos 
ensinam, eles nos inspiram a 
aprender, mesmo com aulas 
bem difíceis - estudante 

“
”



17
5 
SOMENTE 

DE 
5.000.000 

0.0035% 





O que acontece quando as 
escolas são conectadas? 
1. Igualdade de acesso à educação de 
qualidade para todos 
 
 



WORD MANIA 

●  70.000 ALUNOS 

●  2.000 escolas  

●  35 milhões de palavras  



O que descobrimos: 
1. O número de escolas rurais participantes foi 
maior que o de escolas urbanas 
 
2. Os estudantes ficaram animados para 
aprender inglês devido ao jogo (35 milhões de 
palavras soletradas) 
 
3. História da escola SJK(T) Ladang Bute  



-  Língua materna: Tâmil  
-  28 alunos (escola pequena) 
-  A escola abria o laboratório de informática à noite 

para permitir que os alunos continuassem a 
participar 

-  Ganhou o 3º lugar no Word Mania 

História de 
Ladang 
Bute  



O que acontece quando as 
escolas são conectadas? 

 
 
 
 
1. Igualdade de acesso à educação de 
qualidade para todos 
 
2. Aumento das oportunidades de 
reconhecimento 



Nome: Ali 
-  Menino de cidade pequena 
-  Aspiração: Médico 
-  Conhecimento de inglês: 

Fraco 
-  Só sabe tanto quanto seus 

amigos e pais 



Amplia as  
Aspirações 

Amplia as 
Perspectivas 

Amplia o  
Conhecimento 





O que acontece quando as escolas 
são conectadas? 
 
1. Igualdade de acesso à educação de qualidade para 
todos 
 
2. Aumento das oportunidades de reconhecimento 
 
3. Ampliação da perspectiva e do conhecimento 



e não se limita à Malásia.  


