
A A-migo Technologies é uma empresa especializada no desenvolvimento de

soluções educacionais para professores, alunos, gestores e pais.

Face às adversidades que o mundo contemporâneo atravessa em função da

confirmação do Covid-19 e a certeza de que a Educação não pode parar, integramos

em uma interface simples e intuitiva funcionalidades habitualmente dispersas, na

qual a simplicidade, interatividade e capacidade de exploração pedagógica se

elevam a um nível ímpar:

“Educação,      

uma porta para o futuro”

… porque sabemos que a Educação de seu município não pode parar!

CRIAR COMPARTILHAR AVALIAR APRENDER

O Professor acessa a um 

repositório de 

conteúdos ou cria suas 

aulas digitais e grava 

suas videoaulas.

Compartilha com seus 

alunos promovendo 

momentos de 

aprendizagem inovadores.

Cria provas digitais e aplica 

aos seus alunos, aferindo 

resultados.

Nossa missão é cumprida, 

garantindo que nossos alunos 

aprendem mais e melhor!

Garanta que mesmo à distância professores e 

alunos continuam construindo conhecimento…
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• Repositório  Web de Conteúdos e partilha 

entre professores 

• Banco de Conteúdos Pedagógicos digitais 

com mais de 1500 aulas, organizadas por 

nível de ensino, componente curricular e 

ajustadas às Competências e Habilidades 

da BNCC (Base Nacional Curricular Comum)

• Acesso às videoaulas compartilhadas pelos professores

• Realização de tarefas por meio dos netbooks educacionais 

• Aplicativo para celulares;

• Criação de horário e agenda escolar

• Ferramentas de anotações

• Acesso a Quizes e Avaliações compartilhadas pelos professores
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• Plataforma de criação e edição de 

conteúdo digital

• Aplicativo de criação de provas de 

avaliação

• Módulo de criação de videoaulas
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Netbook educacional

• Conversível (180º);

• Touch screen;

• Camada antirreflexo;

• Resistente a líquidos (até 100 cc);

• Sem arestas ou quinas – segurança;

• Não propaga chamas;

• Camada antibacteriana;

• Resistente a quedas – 70 cm;

• Camêra giratória (270º);

• Caneta stylus;

• Alça de transporte;

• Autonomia de 8 horas;

• Leve – 1,75kg.

O MG101A5 eleva a Educação a níveis de qualidade significativos, podendo ser usado

como netbook, como tablet e como leitor de e-books. Abrimos, assim, um mundo de

novas possibilidades, permitindo ao aluno, enquanto lê, escreve ou desenha, interagir

com os conteúdos.

Características:

MG101A5
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