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Com mais de quatro mil estudantes, colégio adotou, recentemente, a plataforma Office 365 
 
De olho na mudança de comportamento dos alunos, o Colégio Dante Alighieri investiu, 
recentemente, em uma plataforma de colaboração para os alunos. Com mais de quatro mil 
estudantes, a instituição buscou no Microsoft Office 365 mais flexibilidade para o contato entre 
alunos, professores e direção. Porém, como revela o CIO Eduardo Lucas Pinto, o grande 
desafio é enfrentado neste momento. O colégio está disponibilizando wireless de maneira 
controlada para os alunos, que já receberam tablets Samsung para melhorar a experiência de 
ensino dentro da sala de aula. 
  
“Implantamos toda a mobilidade em sala de aula, mas apanhamos muito com distribuição do 
conteúdo, pois as soluções de MDM (gestão de dispositivos móveis) são muito corporativas, 
pouco pedagógicas. Estamos trabalhando junto a Smartbiped para criar um ambiente 
gerenciado melhor que o que temos, com os módulos e permissões devidas para o ambiente 
educacional”, ressalta. “Hoje, todas as salas contam com seu próprio sistema sem fio. Cada 
ponto suporta até 40 alunos, que acessam vídeos, imagens e conteúdo num ambiente 
gerenciado e em evolução.” 
 
Os tablets são dados aos alunos sob uma política de comodato. Como explica o CIO, a 
instituição não usa os equipamentos como marketing, pois não se trata apenas de mobilidade, 
e sim de toda a infraestrutura que dá suporte às atividades que precisam ser feitas no 
dispositivo. “O tablet é do colégio para ser usado pelo aluno, sob a chancela dos pais e 
responsáveis”, complementa.  Além disso, o Dante Alighieri também investiu em impressoras 
3D. “Usamos uma solução da Autodesk para que o aluno crie um protótipo e gere um código 
tridimensional, que é esculpido pela impressora. Eles contam com o aplicativo dentro do tablet, 
tudo muito transparente para a experiência de aula.” 
  
Falando em aplicações, o CIO conta com uma equipe que desenvolve aplicativos específicos 
por disciplina e por aula, além de alguns desafios, como o Soletra Dante, solução que auxilia 
no aprendizado das aulas de português. “Esse time trabalha 80% pensando em coisas para a 
sala de aula e 20% nas necessidades administrativas”, estima. 
 
Fonte: Information Week. [Portal]. Disponível em: 
<http://informationweek.itweb.com.br/13134/colaboracao-e-mobilidade-ja-
integram-realidade-do-dante-alighieri/>. Acesso em: 28 fev. 2013. 
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