
Desenvolvendo um estudo de caso com NEO em sua escola

Hoje em dia, muitas instituições 

educacionais precisam de um sistema 

para administrar suas atividades de 

aprendizagem. NEO é uma robusta 

solução e-learning que  pode ajudar 

escolas a atingir objetivos  acadêmicos, 

Desenvolvendo um estudo de caso 
com NEO em sua escola

economizar recursos e até aumentar a 

receita. Apresentaremos aqui como criar 

um estudo de caso eficiente, que destaque 

os benefícios de usar NEO em sua escola. 

Vamos lá?
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1. Pesquise

O primeiro passo é adquirir todo o conhecimento possível sobre as necessidades da escola. 

Converse com todos os envolvidos e faça perguntas. Procure saber qual a visão e expectativas 

da diretoria. Pergunte aos responsáveis pela TI sobre o suporte e aspectos técnicos. Descubra 

as necessidades dos professores e escute os alunos, entendendo o espírito do corpo 

acadêmico.

2. Estabeleça o propósito do NEO em sua escola

Um ambiente virtual de aprendizagem é o sistema que energiza um programa de aprendizado. 

NEO oferece um ambiente que centraliza a criação de aulas, atribuições, lições de casa, 

avaliações, colaboração entre colegas e análise de resultados.

As instituições gastam em média $70,000 por ano com AVAs

87% das instituições utilizam um AVA

26% das instituições estão insatisfeitas com seus AVAs atuais

65% dos usuários dos AVAs entendem que o AVA aumenta as chances de conclusão 
do curso
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3. Identifique a redução de custos imediata

Dependendo da instituição, um ambiente virtual de aprendizagem pode se considerado um 

investimento inicial de peso, então prepare os dados sobre a economia imediata que NEO irá  

trazer. Implementar NEO permite que escolas economizem seguramente em áreas como:

Custos de arquivamento reduzidos: dados sobre notas e frequência podem ser 

armazenadas em NEO, reduzindo ou eliminando papelada. Além disso, esse processo se 

torna mais rápido e eficiente;

Impressos estagnados: não é preciso utilizar papel para conteúdos de aprendizagem, 

provas escritas ou livros-texto. Alunos e professores podem armazená-los e acessá-los 

via NEO;

Custos de hardware e armazenamento reduzidos: por usar um AVA alocado na nuvem, ao 

invés de um sistema instalado em um servidor ou desenvolvido pela escola;

Redução do uso de impressoras e copiadoras: você pode facilmente replicar e distribuir 

material com NEO;

Redução do custo com licenças de software: uma escola usa em média 6 licenças de 

software para diferentes programas. NEO tem integração com eles, e você só paga por 

uma única assinatura;

Redução de custos pessoais: o material dos cursos é preparado 

mais rapidamente, o que leva a menos horas extras. Professores 

passam menos tempo  catalogando artigos. Provas não 

requerem supervisão extra, pois NEO minimiza as 

possibilidades de fraude.

Redução de custos com treinamento:  utilizando 

apenas um sistema para as atividades escolares, 

a quantidade de treinamento necessária é minimizada; 3
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Redução dos custos de comunicação: pais podem usar o NEO para se comunicar com 

professores e acessar as notas dos alunos. Alunos ausentes podem acessar os dados 

da aula diretamente do NEO. As informações podem ser compartilhadas com segurança 

para grupos específicos ou toda a escola, sem necessidade de distribuir papéis por todo 

o campus.

4. Faça as contas

Calcule a economia exata que sua escola pode fazer no primeiro ano utilizando NEO. Os valores 

podem ser diferentes para cada caso, mas a planilha a seguir pode ajudar você:

O custo de uma assinatura anual NEO pode ser encontrado aqui 

https://www.cypherlearning.com/pt-br/neo/planos

Economia total do primeiro ano = assinatura do AVA + custos total com AVA

Custos totais do primeiro ano = custos totais sem AVA + custos totais do primeiro ano

Retorno do investimento = (economia total/assinatura do AVA) x100 4

Despesa

Impressos estagnados 

Custos de arquivamento 

Custos de hardware e armazenamento 

Licenças de software 

Custos pessoais

Custos de comunicação

Custos de treinamento

TOTAL

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

Custos totais sem AVA

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

Custos totais com AVA

Sem AVA Com AVA
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5. Benefícios a longo prazo 

Para criar um estudo de caso sólido, inclua os benefícios a longo prazo do uso do AVA, como: 

Maior taxa de envolvimento

Maiores taxas de conclusão e retenção

Maior produtividade da equipe

Maiores taxas de graduação

Sistema central para todas as atividades de aprendizado 

Mais recursos podem ser usados em outras atividades, como projetos e programas, 

capacitação de professores, dispositivos móveis e mais

Segurança das informações escolares 

Melhor conexão entre os alunos, professors, pais e  outros membros da escola

Análises claras do progresso dos alunos e um novo modo de ajudar alunos em dificuldade

Escalabilidade e maior alcance

Conclusões

Lembre-se de que é importante que todos os envolvidos entendam como NEO pode ajudar a 

melhorar suas tarefas e o que significa a implementação e gerenciamento do AVA. Se concentre 

em resumir os benefícios e economias mais importantes que NEO pode trazer.
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