Sem Fronteiras Tecnologia Educacional
Soluções em tecnologia para a qualidade da educação
Já se tornou impossível dissociar educação de tecnologia. As novas gerações estão
definitivamente conectadas e familiarizadas com computadores, celulares e tablets. Cabe à
escola oferecer recursos para que esse interesse natural se converta em aprendizado.
Fundada em 1998, para levar soluções tecnológicas à educação, a Sem Fronteiras visa a
melhoria da prática educativa. Aliando as tendências de educação e tecnologia, desenvolvemos
ferramentas digitais inovadoras, para elevar a qualidade do processo de ensino-aprendizagem.
Apoiamos o docente, para que aproveite o melhor da tecnologia na sua prática educacional.
Damos suporte à construção de planejamentos pedagógicos instigantes e efetivos.
Personalizamos nossas soluções, para atender a realidade de cada público. Nosso coração é a
Educação. E a gente usa a Tecnologia para fazer uma educação sem fronteiras.
São pilares de nossa marca: 
Formação integral do aluno: preparamos alunos para serem melhores cidadãos, para
tomarem boas decisões, serem críticos, fazerem análises e boas escolhas. Formar para a vida é
nosso foco.
Tecnologia como meio: buscamos a melhoria na qualidade da Educação, por meio da
inclusão digital de alunos e professores.
Foco na prática pedagógica: nós entendemos o professor e sabemos que um bom
planejamento pedagógico é o primeiro passo para uma aula de sucesso. Damos suporte para
planejamentos pedagógicos efetivos e interessantes.
Parceria com o cliente: respeitamos as especificidades de cada cliente. Dedicamo-nos a
um atendimento personalizado, próximo e ágil.

SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA PARA A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
Cada solução de tecnologia educacional da Sem Fronteiras é desenvolvida considerando as
especificidades do público-alvo. Questões como: faixa-etária, nível de relacionamento com a
tecnologia, experiências anteriores, entre outras, são de fundamental importância, para que se
proponham recursos que despertem o interesse para a reflexão e a tomada de decisões.
Não apenas o aspecto visual, mas a usabilidade, a interatividade e o conteúdo, devem estar
adequados ao público-alvo, para atingimento das metas educacionais propostas. Para tanto,
um complexo trabalho de pesquisa, desenvolvimento e criação dos recursos é implementado
por uma equipe de profissionais das mais diversas áreas, com enfoque na Educação. Utilizamos

o potencial das novas tecnologias para levar às escolas uma ferramenta poderosa e de alta
qualidade.

SABICHINHOS – EDUCAÇÃO INFANTIL
Prazer de aprender, desde os primeiros cliques
Olhinhos curiosos, que brilham a cada novidade... Na Educação Infantil, aprender é um
processo constante e delicioso. E sabemos que alcançar a atenção das crianças se torna mais
fácil quando a aula traz estímulos de som, luz e cor. Considerando essa etapa da aprendizagem,
a Sem Fronteiras apresenta Sabichinhos, uma solução tecnológica especialmente desenvolvida
para a faixa etária.
Intuitivamente, as crianças exploram os elementos da tela. Fazem descobertas e experiências,
superam desafios. Personagens lúdicos ajudam a desvendar mistérios e conduzem o aluno por
cenários cheios de surpresa.
Natureza e sociedade, linguagem oral e escrita, artes, matemática, identidade e autonomia são
temas apresentados de forma simples e envolvente. A tentativa é valorizada, para respeitar o
tempo de aprendizagem de cada criança.

ABC DIGITAL – ENSINO FUNDAMENTAL I
Interatividade e conexão, para aprendizagem com significado
ABC Digital é aprendizagem sem fronteiras para os alunos do 1º ao 5º ano do Ensino
Fundamental. Cada recurso digital é uma situação de aprendizagem orientada para a reflexão
de valores, para a formação integral da criança.
Alunos e professores decidem – em uma parceria contínua! – suas rotas de navegação por
aplicativos e ferramentas que ampliam os conteúdos curriculares, de forma lúdica e interativa.
As propostas aumentam a proficiência nas habilidades tecnológicas, enquanto desenvolvem a
lógica, a curiosidade, a capacidade de decisão e solução de problemas, a reflexão e a
argumentação.
Evidenciar as possíveis conexões entre os recursos e sugerir que o aluno decida por um
caminho de aprendizagem, orientado pelo professor, é uma forma contemporânea de trabalhar
a grade curricular, preparando os estudantes para os ambientes digitais que encontram fora da
sala de aula.
Com ABC Digital, o aluno é sujeito do próprio aprendizado. Assim, sente-se motivado para a
criação e autoria, pronto para interpretar e resolver situações-problema, capaz de refletir de
forma sistêmica, de tomar decisões e fazer escolhas.

APRENDIZ DIGITAL - EJA
Experiências que se somam, resultados que se multiplicam

Temáticas pertinentes, assuntos do cotidiano, o dia a dia discutido e revisitado em sala de aula.
A Educação de Jovens e Adultos deve respeitar os aprendizados e as experiências de vida dos
estudantes, para construir conhecimento em bases sólidas.
Aprendiz Digital é a solução tecnológica que traz recursos multimidiáticos e espaços de
discussão, que respeitam as características da EJA. Os conteúdos são abordados de forma
efetiva, sem abrir mão da ludicidade.
Vídeos, animações, ilustrações, gráficos e simuladores acompanham os alunos, que ganham
segurança e habilidade para interagir com a tecnologia e fazer dela uma oportunidade de
transformação da sua realidade.
A Sem Fronteiras acredita que a inclusão digital dá suporte à evolução de jovens e adultos em
sala de aula e abre portas para suas novas conquistas.

AGENDA DIGITAL
Que tal usar a tecnologia para gerar a melhor experiência entre escola, pais e alunos?
Usando apenas o celular, pais e alunos têm acesso a informações da rotina da escola e da vida
acadêmica: horários de aula, conteúdos disponibilizados no dia, controle de frequência e de
notas do estudante, ocorrências, eventos programados, vídeos, fotos e todos os dados que a
escola tiver interesse em disponibilizar às famílias.
A Agenda Digital cria um canal de comunicação rápido e eficiente entre diretoria, professores,
pais e alunos. O aplicativo gerencia as mensagens e avisos, e a escola é notificada quando são
visualizados.
Assuntos financeiros, como cobranças, recálculos e geração de códigos de barra para
pagamentos, podem ser resolvidos com um toque. Para alimentar a sua base, a Agenda Digital
ainda permite a importação de dados de outros sistemas de gerenciamento.

SOLUÇÕES PERSONALIZADAS
Soluções “na medida”, para a realidade de cada público
A Sem Fronteiras acredita na tecnologia como meio para fazer uma educação de qualidade. Por
isso, tornou-se especialista no desenvolvimento de aplicativos e ferramentas “sob medida”
para cada necessidade educacional.
Propomos soluções inovadoras, com a experiência de quem desenvolve tecnologia educacional
desde 1998.
A linguagem de game - com interatividade e ludicidade – é aplicada, para potencializar o
desenvolvimento das principais competências do processo de ensino aprendizagem.
Nosso jeito de fazer educação é entendendo os verdadeiros desafios de cada público.
Colocamos à disposição do cliente uma equipe especializada e conectada com os mundos da
tecnologia e da educação. A parceria iniciada no diagnóstico preciso se estende até a
implantação da tecnologia.
Vem conversar, que nossa solução é Sem Fronteiras.

CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES
O professor é peça chave para o sucesso de um projeto de tecnologia educacional. Ele é
mediador de conteúdo e orientador tecnológico de seus alunos. Por isso, desde o início do
projeto, o professor tem à sua disposição uma biblioteca virtual: artigos, músicas, vídeos,
animações, livros e sites, entre outros materiais.
Numa parceria constante, orientamos o professor sobre o uso dos recursos em seus
planejamentos de aula. Para otimizar o uso da tecnologia, os professores recebem uma
capacitação inicial, de 8 (oito) horas contínuas, que amplia seu olhar sobre as novas linguagens
da tecnologia, e abrange aspectos tecnológicos e pedagógicos.
Depois da capacitação inicial, disponibilizamos a formação continuada, presencial ou a
distância, a cada atualização da tecnologia. Além disso, temos um canal de atendimento e
orientação ao professor, que funcionam como suporte pedagógico e tecnológico, 7 dias por
semana.
A missão da empresa passa pela inclusão digital de alunos e professores. Por isso, trabalhamos
para que professores em qualquer nível de intimidade com a tecnologia sintam-se recebidos,
entendidos e apoiados em suas rotinas. Atendemos desde profissionais que nunca tinham
entrado em contato com um computador, até os professores que já possuem lousa digital e
notebook na sala de aula. Nossa tarefa é mostrar ao professor que seus planos de aula podem
se tornar ainda mais estimulantes, interessantes e interativos, por meio da inserção de recursos
da tecnologia, como atividades, ferramentas, infográficos, vídeos, impressões, entre muitos
outros.

DIFERENCIAIS
Para atender as necessidades das escolas, entendemos a especificidade de cada cliente. O
cuidadoso diagnóstico inicial nos dá conhecimento do cenário tecnológico do cliente. Se
necessário, apoiamos as ações de melhoria.
Além disso, nos diferencia de nossos concorrentes:
 Pacote completo de soluções educacionais, baseadas nas necessidades de cada público
alvo.
 Nossas ferramentas estimulam a autoria, o pensamento sistêmico, a avaliação
sistêmica de impactos.
 Todas as nossas tecnologias têm como premissa a preparação do aluno para a
cidadania.
 As ferramentas são instaladas no computador: não dependem de conexão com a
internet.
 Respeitamos as possibilidades tecnológicas do cliente.
 Trabalhamos sem necessidade de aquisição de licenças de softwares adicionais.
 Tecnologia roda nos principais sistemas operacionais.

RECONHECIMENTO NACIONAL
Guia de Tecnologias Educacionais do MEC
Em 2013, a tecnologia educacional ABC Digital da Sem Fronteiras entrou para a lista de
tecnologias credenciadas pelo Guia de Tecnologias Educacionais do Ministério da Educação,
Cultura e Desportos/MEC. Trata-se de um instrumento balizador para as escolas públicas
escolherem como vão investir as verbas referentes ao desenvolvimento tecnológico dos alunos.
O Guia de Tecnologias destaca o potencial de ABC Digital como “um projeto que apresenta
diversas oportunidades em que o lúdico, a solução de problemas, a reflexão e a capacidade de
decisão são fomentadas, permitindo a representação de ideias, a comparação de resultados, a
reflexão, a tomada de decisões e a produção de conhecimento”.
Nossos clientes
Nossas soluções em tecnologia já atenderam mais de 600.000 alunos e 5.000 professores,
distribuídos em cerca de 500 escolas brasileiras.
Seguem abaixo alguns contatos de municípios clientes:
 ESCOLA ALDEIA BETÂNIA I CURITIBA –PR I Denise Caron Lopes I
 Telefone: (41) 2118 -7979 I (cliente desde 2010)
 COLOMBO – PR | Patrícia Gueno | Telefone: (41) 3675-5982
(Município cliente desde 2003)
 JAGUARIAÍVA - PR | Rosane Capote | Telefone (43) 3535-7988 3535-1200 3535-7628
(Município cliente desde 2014)
 MARECHAL CÂNDIDO RONDON - PR | Ângela Caregnato | Telefone (45) 3284 8773 e
3284-8770 (Município cliente desde 2012)
 QUATRO PONTES - PR | Leila C. Daronch Adams | Telefone (45) 3279 - 8100
(Município cliente desde 2007)
 BOM JESUS – RS | Karine Lima | Telefone: (54) 32372552
 (Município cliente desde 2014)
 AVARÉ - SP |Renato C. Gambini |Telefone: (14) 8106-9591 / 9601-0127
(Município cliente desde 2011)
Gostaríamos, desde já, de agradecer a apreciação deste material, colocando-nos à disposição
para eventuais esclarecimentos.
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