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   Introdução 

NEO LMS é uma poderosa plataforma de aprendizagem que oferece excelente experiência de 
usuário e incorpora todas as ferramentas essenciais para dar suporte ao processo de ensino-
aprendizagem. A plataforma é conhecida por oferecer uma excelente experiência de usuário,ao 
mesmo tempo em que traz todas as ferramentas essenciais que as escolas precisam para uma 
experiência de ensino-aprendizagem eficiente.

NEO ajuda as escolas a gerenciar todas as atividades de aprendizado, como criação e distribuição 
de conteúdos educacionais, avaliação e acompanhamento do progresso dos estudantes, e 
potencializando a comunicação e colaboração entre estudantes.

NEO é um produto CYPHER LEARNING, uma empresa que transforma a educação fornecendo 
uma plataforma de aprendizagem inteligente para cada necessidade de aprendizagem, seja 
ensinando alunos, integrando funcionários ou vendendo cursos online. A CYPHER LEARNING 
fornece uma plataforma de aprendizado para negócios chamada MATRIX e um LMS para 
empreendedores chamado INDIE. Os produtos da CYPHER LEARNING têm milhões de usuários, 
ganharam vários prêmios e fornecem suporte para mais de 50 idiomas. 
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Prêmios
Vencedor do CODiE
Na categoria de melhor produto de tecnologia educacional que oferece suporte 
ao aprendizado remoto para K-12. O NEO é o vencedor por representar os 
aplicativos e produtos mais inovadores e impactantes de desenvolvedores de 
software, conteúdo, mídia e tecnologias relacionadas.

Edtech digest
NEO é finalista na categoria “e-learning, solução combinada, invertida 
ou solução remota” no Tech Awards 2022. O programa anual destaca 
ferramentas interessantes, líderes inspiradores e criadores de tendências 
inovadores em todos os setores.

ERA 2022
NEO é finalista dos prêmios ERA 2022 na categoria “Fornecedor do ano 
-  £1 a £10 milhões de faturamento anual”. Os prêmios ERA destacam a 
qualidade e a diversidade de produtos e recursos educacionais.

Prêmios de Excelência 2022
Tech&Learning elege o NEO como uma das Melhores ferramentas de Volta 
às Aulas para 2022, na categoria Ensino Superior. Com base na versatilidade, 
compatibilidade, valor e capacidade de ajudar as escolas a resolver desafios e 
apoiar a instrução contínua.

The Teach Company
NEO é finalista dos prêmios Teach Company 2022 na categoria de aprendizagem 
híbrida por ajudar as escolas a criar aulas mais ricas, aproveitar ao máximo 
seus materiais e executar processos com mais facilidade.

Bett 2022
NEO é finalista dos prêmios Bett na categoria “Ensino Superior – Produto de 
Aprendizagem Digital”. Os Bett Awards são uma celebração da criatividade 
e inovação inspiradoras que podem ser encontradas por meio da tecnologia 
para educação.
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O que faz de NEO a melhor solução para escolas e universidades

Por que os professores consideram NEO uma ferramenta fundamental para o 
aprendizado?

Os professores gostam de usar NEO porque facilita suas vidas. Educadores economizam tempo 
em atividades didáticas diárias usando NEO, pois podem criar aulas motivadoras e organizar 
facilmente seus materiais em uma central de bibliotecas.

Por que os estudantes adoram NEO?

Os estudantes têm uma experiência agradável com NEO. Pontos, medalhas e placares 
tornam o aprendizado mais divertido e motivador com gamificação, enquanto ferramentas 
colaborativas propiciam um ambiente seguro para participação em aulas online.

Além disso, a possibilidade de acessar NEO em qualquer  
dispositivo móvel torna os estudantes mais  
autossuficientes e envolvidos em  
atividades acadêmicas, mesmo  
fora da escola.

FÁCIL
de usar

FÁCIL
implementação

PODEROSAS
ferramentas

REDUÇÃO
de custos



6

Visão geral

Fácil de usar

Nossa plataforma tem design intuitivo que faz a criação de aulas fácil e torna a experiência de 
aprendizado agradável.

Fácil implementação

Nossa plataforma é concebida para garantir fácil implementação. A maioria dos clientes 
pode configurar e personalizar o site em apenas algumas horas. NEO é muito fácil de ser 
usada por estudantes, professores e pais. Aqui você encontra os passos de implementação:  
www.cypherlearning.com/pt-br/neo/implementation.
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Escolha seu estilo de curso

Escolha o tipo de curso que melhor atende ao seu estilo de lecionar, seja com tutor, autônomo, 
semipresencial ou micro learning. É fácil criar e distribuir aulas e cada curso tem funcionalidades 
úteis baseadas em cada tipo.

Monte sua aula facilmente 

Crie aulas envolventes rapidamente e sem necessidade de conhecimento técnico utilizando 
nosso editor de conteúdo integrado. Insira todo tipo de conteúdo e mídia, incluindo áudio, vídeo, 
documentos Office, Google Docs e OneDrive.



8

Visão geral

Catálogo de cursos gráfico

Apresente seus cursos aos alunos por meio do catálogo de  cursos. Cada curso tem sua visão 
geral individual com detalhes importantes, como descrição, avaliação e resenhas, além do 
resumo do conteúdo.

Trilhas de aprendizagem

Motive estudantes a atingir objetivos usando trilhas de aprendizagem. Cada meta em uma trilha 
pode representar uma aula e estudantes podem ser recompensados com pontos e medalhas 
conforme completam essas metas. Quando a trilha é concluída, os estudantes recebem um 
certificado.
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Automação poderosa 

Configure regras que devem ser executadas quando estudantes se matriculam em grupos, 
completam cursos e trilhas de aprendizagem ou ficam para trás em competências. Essa 
funcionalidade avançada ajuda os professores a economizar tempo em atividades didáticas e 
torna o ensino mais personalizado.

Gamificação

Torne o ensino divertido e competitivo com gamificação, criando jogos onde os estudantes 
podem ganhar pontos e medalhas por completar tarefas e conteúdos.
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Ensino adaptativo

Ofereça melhores experiências de aprendizado para estudantes personalizando o conteúdo 
baseado no progresso e habilidades de cada um. Ensino adaptativo permite que os professores 
escondam e mostrem conteúdo e tarefas em cursos, baseado em regras de automatização.

Ensino baseado em competências 

Garanta que o seu curso aborda com eficiência as competências designadas no conteúdo e 
atividades. Crie seu próprio conjunto de competências e as armazene na biblioteca de recursos. 
Acompanhe em detalhes o progresso dos estudantes e seu entendimento individual das 
competências.
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Solução avaliativa completa 

Escolha entre 12 tipos de atividades como questionários, ensaios, debates, equipes, Dropbox, 
discussões, pesquisas e mais. Atribuir notas se torna mais fácil por meio de nosso caderno de 
notas completo, no qual você tem uma visão centralizada de todas as notas e pode rapidamente 
adicionar resultados e alterações.

Estatísticas e relatórios

Obtenha estatísticas instantâneas sobre a performance dos estudantes e identifique onde eles 
podem estar precisando de ajuda extra. Veja gráficos com dados de diferentes áreas, como 
lições, tarefas, conclusão e competências. Fique informado em tempo real usando nossos 
modelos de relatório e customize seus próprios relatórios.
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Ferramentas de colaboração

Aumente a participação nos cursos usando ferramentas interativas como chats, wikis, fóruns, 
blogs, grupos e equipes.

Personalização

Nossa plataforma pode ser personalizada com a identidade de sua escola, com logo, URL, 
cores, terminologia e mais.
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Acesso a pais/responsáveis

Pais/responsáveis podem usar NEO para se comunicar com a escola e verificar as notas e 
progresso de seus filhos.

Integre suas ferramentas favoritas

Nós oferecemos integração completa com os sistemas terceiros mais populares para educação. 
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Mobile 

Use nossos aplicativos mobile para iOS e Android 
para utilizar as funcionalidades completas NEO a 
qualquer momento e lugar. Os estudantes podem 
facilmente acompanhar o progresso de seus 
cronogramas e atividades acadêmicas mesmo 
quando não estão na escola.
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    Síntese

NEO é uma poderosa plataforma de aprendizagem que oferece. Para mais detalhes sobre NEO 
e os produtos CYPHER LEARNING, por favor contate nosso Diretor de Vendas no Brasil, Ulisses 
Parra por meio de ulisses@cypherlearning.com.

www.cypherlearning.com

http://www.cypherlearning.com/

