O ABC Educação é um aplicativo para comunicação escolar que traz para as
escolas a facilidade na comunicação, unindo e conectando instituições, pais, alunos e
professores. Tudo o que sua escola precisa em um só aplicativo, de forma leve,
moderna, interativa e de fácil manuseio.

O ABC Educação oferece funcionalidades como Compartilhamentos, Calendários
de Eventos, Embarque Rápido... e um grande diferencial que é a Inteligência Artificial.
Criar hipóteses, sugerir e medir as ações são alguns dos exemplos do tutor virtual que
auxilia os professores também em Educação à distância. O ABC Educação oferece um
módulo no qual ele analisa conteúdos produzidos pelos alunos (seja respostas a
questionários, redações, redes sociais etc.) para gerar um dashboard (painel
administrativo) com as características de personalidade de cada estudante.

Nesta tela, você pode visualizar as tarefas
solicitadas pelos professores para seus filhos.
O que já foi realizado, o que ainda ocorrerá,
sobre o que e qual professor a solicitou. A
visualização da caixa de mensagem no canto
superior direito e o botão de embarque
rápido, que facilita a busca do seu filho, de
forma mais rápida e evitando filas duplas nas
portas dos Colégios.

A agenda do ABC Educação é uma ótima solução, pois o
professor pode cadastrar de uma maneira fácil e rápida a
alimentação da criança (lanche da manhã, almoço, lanche
da tarde e jantar), bem-estar (evacuação, banho, sono,
humor, saúde e enfermaria), solicitar materiais, enviar
recado para os responsáveis e realizar a chamada.

Nosso calendário possibilita que a escola cadastre
o cardápio de todas as refeições no aplicativo,
assim os pais, professores e alunos podem ter
acesso a alimentação do mês de seus filhos.
Possibilita também, o cadastro do calendário do
ano letivo, com atividades, feriados, provas e
eventos em geral.

O ABC Educação possibilita que a Escola disponibilize
aos pais informações mais detalhadas e a fundo sobre
todas as alimentações diárias de seus filhos,
especificando o que e o quanto comeram, se foi
muito, pouco ou até se chegou a repetir. Permite
também, a abordagem a respeito do sono da criança,
a evacuação e até humor, possibilitando assim, um
contato mais próximo dos pais com a rotina de seus
filhos.

O ABC Educação é o único aplicativo da área da
Educação que possui Inteligência Artificial. Ele
oferece aos professores insights sobre
as características pessoais, aptidão, interesses
e dificuldades de cada aluno, permitindo
uma experiência de ensino individualizada, dando
indícios aos professores para melhorarem o
desempenho de seus alunos.

