
Resultados 
específicos do setor

O futuro do 
aprendizado 
está aqui

Uma solução educacional de VR pronta para uso da Lenovo 
libera os benefícios do aprendizado imersivo. E nem o céu é 
o limite.
Faça uma viagem virtual para terras longínquas, galáxias distantes ou até mesmo dentro do corpo humano. 

Recrie um caro experimento de laboratório, tornando-o mais seguro, ao mesmo tempo que reduz custos. 

A Immersive Education da Lenovo, uma solução completa para ensino com VR da pré-escola ao ensino 

superior, torna fácil utilizar a realidade virtual como uma ferramenta de ensino sem igual. 

Crie experiências de aprendizado com VR 
inesquecíveis sem as dores de cabeça da TI

Ensinar com VR pode aumentar a retenção e os resultados das provas, 

reduzir as distrações de sala de aula e criar experiências de aprendizado 

personalizadas para os alunos. Com a Immersive Education da Lenovo, 

você abrirá novas portas para a educação enquanto mantém o 

gerenciamento de dispositivos simples para a equipe de TI. 

•  Sua sala de aula de VR completa – todo o hardware, conteúdo, 

treinamento, gerenciamento de dispositivos e suporte de que você 

precisa

•  A única solução educacional de VR com dispositivo em escala 

organizacional e gerenciamento de salas de aula, segurança de nível 

empresarial e opções de conteúdos flexíveis

•  Fácil configuração para TI e controles simples e intuitivos para 

professores 

•  Amplo conteúdo educacional disponível por meio dos melhores 

parceiros da categoria

•  A Lenovo oferece treinamento e suporte contínuos para facilitar 

muito a segurança e a manutenção

Immersive Education



Simplifique a sala de aula de VR 

A solução Immersive Education da Lenovo tem tudo 

o que você precisa para acessar, iniciar e personalizar 

o aprendizado de VR. Os headsets Mirage VR S3 

oferecem resolução 4K para desempenho inigualável. A 

plataforma ThinkReality baseada na nuvem permite que 

a TI atualize headsets de VR simultaneamente, monitore 

a integridade dos dispositivos, acesse os dispositivos 

por Wi-Fi e implante conteúdo. 

Software

• ThinkReality

-  Plataforma segura baseada na nuvem 

para atualização e monitoramento de seus 

headsets de VR

• LanSchool

-  Software de gerenciamento de salas de aula 

essencial da Lenovo (disponível apenas na 

América do Norte)

• Veative

-  Conteúdo imersivo para STEM, História e 

cultura, Ensino superior, Aprendizado de 

idiomas e muito mais

•  Wild Immersion – A primeira reserva virtual do 

mundo 

•  Dev Clever

-  Ajuda as crianças a usarem VR para descobrir 

possíveis opções de carreira e desenvolver 

habilidades relevantes

• Uptale

-  Crie suas próprias experiências de 

aprendizado imersivo interativas
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Hardware

•  Headset Lenovo™ Mirage VR S3 

-  Dispositivo multifuncional leve

-  Resolução 4K para uma experiência virtual 

incomparável 

-  Pode ser totalmente higienizado

•  Tablet, carrinho e maleta opcionais

Serviços 

•  Garantia e suporte a soluções integradas da Lenovo: 

suporte de ponta a ponta fácil e dedicado

•  Treinamento personalizado opcional


