HUB.Educacional estreia oficialmente na BETT Educar
Ambiente gratuito para instituições de ensino públicas e privadas que oferece
acesso gratuito, seguro e inteligente a soluções digitais, com login e senha
únicos, será lançado na feira que acontece de 14 a 17 de maio, em São Paulo
Curitiba, 29 de abril de 2019 – Os serviços digitais estão por toda parte e, com
eles, inúmeros logins para administrar, senhas para memorizar e dados para
proteger. Nas instituições de ensino não é diferente. Além da dificuldade para
acessar tantas fontes diferentes, professores, alunos e gestores compartilham
dados com editoras, sistemas de ensino e acadêmicos, sites e soluções digitais,
colocando em risco a segurança das informações. Pensando nisso, foi criado o
HUB.Educacional, solução gratuita para escolas públicas e privadas que será
lançada oficialmente na BETT Educar, evento de educação, tecnologia e
inovação que acontece de 14 a 17 de maio, no Transamerica Expo Center, em
São Paulo – SP.
“Com o HUB.Educacional, a escola oferece a seus professores e alunos um
ambiente seguro, com login e senha únicos para todas as soluções digitais
utilizadas. Além de acesso fácil e rápido, a plataforma ainda permite o
acompanhamento de relatórios inteligentes e consolidados”, explica Christiano
Grillo Justus, gerente de produto do HUB.Educacional. “Em vez da instituição
fornecer dados dos alunos a diversas aplicações, tendo que acessar
individualmente cada solução para obter os relatórios de uso e performance de
seus alunos, ela se conecta ao HUB.Educacional, que fornece dados
criptografados para cada aplicação e devolve relatórios consolidados e
personalizados”, completa Christiano.
O HUB.Educacional tem a chancela da Hubedu.org, organização sem fins
lucrativos que trabalha na criação da Cartografia de Aprendizagem para apoiar
a construção de políticas educacionais adequadas. A plataforma começa com
mais de 200 instituições e já trabalha com a integração de plataformas de ensino
adaptativo, coding, língua portuguesa, matemática, habilidades socioemocionais
e metodologia maker.
Até o final de 2019, a expectativa é ter 100 soluções digitais integradas e, nos
próximos três anos, chegar a 5 mil escolas e mais de 10 milhões de estudantes
conectados.
Escolas e secretarias de educação interessadas em ativar gratuitamente o
HUB.Educacional podem se inscrever no website https://hub.educacional.com/

Edtechs, editoras, soluções digitais e sistemas acadêmicos interessados em se
conectar ao HUB.Educacional, podem solicitar a integração através do site
https://hub.educacional.com/

O HUB.Educacional será apresentado no Innovation Village, espaço gratuito
da BETT Educar 2019 para experiências inovadoras, com iniciativas de
educação, criatividade e tecnologia. O Innovation Village é uma parceria do
HUB.Educacional com o maior evento de educação e tecnologia da América
Latina.
SERVIÇO - BETT Educar
Data:
de
14
a
17
de
maio
de
2019
Local: Transamerica Expo Center (Av. Dr. Mário Vilas Boas Rodrigues, 387 –
Santo Amaro - São Paulo/SP – Pavilhão E
Horário: das 9h às 19h
SOBRE O HUB EDUCACIONAL: Plataforma gratuita para escolas públicas e privadas
que integra todas as soluções digitais utilizadas e permite acessá-las mediante senha
única, com segurança total dos dados e geração de relatórios consolidados de uso e
performance, entre outros. Desenvolvido pela Positivo Tecnologia Educacional com
chancela da Hubedu.org, reúne startups, edtechs e projetos com foco em tecnologia,
educação e empreendedorismo. Para mais informações visite o site
https://hub.educacional.com/
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