
Agende uma demo
em cypherlearning.com

Plataforma de aprendizagem 
inteligente para K-20



Nossa plataforma tem um design intuitivo e gráfico que torna a experiência de 
aprendizado agradável e produtiva. NEO pode ser personalizado para as necessidades 

de sua escola e é acessível para todos os tipos de usuário.

Analise as conquistas dos estudantes por meio de questionários, ensaios, debates e 
trabalhos em grupo. Avalie de maneira fácil e rápida usando vários métodos de classificação 

e rubricas, além de centralizar os resultados em um caderno de notas completo.

Configure regras quando alunos se matriculam e completam cursos e trilhas ou se 
atrasam em competências. Agende conteúdo e use ensino adaptativo para 
personalizar a aprendizagem.

Combine conteúdos e atividades a suas respectivas competências, então analise o 
progresso do aluno baseado em suas competências. Obtenha dados 

instantaneamente usando estatísticas, gráficos e relatórios personalizados.

ENSINE

Aumente a participação em sala de aula usando ferramentas interativas como 
salas de bate-papo, wikis, fóruns, blogs, grupos e equipes.

COLABORE

AUTOMATIZE

ENVOLVA

Crie facilmente cursos envolventes perfeitos para o estilo de ensino que combina 
com você, seja com tutor, autônomo, semipresencial ou micro learning.

Torne o aprendizado divertido com gamificação, premiando os estudantes com 
pontos e medalhas por completarem tarefas. Você pode criar jogos para cursos, 
trilhas e todo o site.

ANALISE

APRENDA

AVALIE

Uma plataforma de ensino para gerenciar todas
as atividades de sala de aula



Nossa plataforma é excelente em todos os dispositivos

Integre suas ferramentas favoritas

100%

1,500 outros aplicativos

TM



NEO é um produto CYPHER LEARNING             gustavo@cypherlearning.com              +1 972 634 3390

“NEO se tornou nossa central digital única, 
com todas as atividades e recursos de 

ensino-aprendizagem armazenadas em 
NEO e professores estão usando a 

plataforma para colaboração 
mútua.”

De La Salle
University
Dasmariñas

“NEO é muito fácil de usar e navegar. Os 
professores realmente gostam dos 
questionários porque são práticos e 
eficientes. Além disso, os debates 

em sala agora são mais envol-
ventes e significativos.”

DE IMPLEMENTAR
FÁCIL

DE CUSTOS
REDUÇÃO

IDIOMAS
50+

PAÍSES
100+

Agende uma demo em www.cypherlearning.com e comece a usar NEO agora mesmo!


