
SMART Table®

centro de aprendizado colaborativo

Estimule e ajude os jovens alunos a crescerem juntos, tanto socialmente como 
academicamente. O centro de aprendizado colaborativo SMART Table combina o 
aprendizado e a diversão para inspirar a colaboração ativa e o aprendizado baseado 
em centros. 

Colaboração inspirada
Os jovens alunos desenvolvem habilidades de solução de problemas interagindo  
com atividades e colaborando com outros alunos para atingirem seus objetivos.  
O SMART Table permite que pequenos grupos trabalhem juntos, pessoalmente,  
para concluir atividades de solução de problemas e de fortalecimento do consenso 
em uma superfície interativa.

Aprendizado irresistível em grupos pequenos
Inclusivo e acessível, o SMART Table envolve os alunos de educação infantil e 
com necessidades especiais em discussões ativas e em atividades de solução de 
problemas e de colaboração em pequenos grupos. Seu design resistente o torna 
ideal para salas de aula ativas e a base firme do seu pedestal permite o acesso  
fácil de cadeiras de rodas.

Atividades que envolvem
O Kit de ferramentas do SMART Table permite que os professores personalizem mais 
de mil pacotes de atividades prontas. Crie suas próprias aulas temáticas para atender 
às necessidades específicas da sala de aula ou acesse o site do SMART Exchange™ 
diretamente do SMART Table para encontrar atividades interativas que suportem as 
metas de aprendizado e leve as aulas para além das experiências da turma inteira. 
Você também pode importar as aulas, inclusive em 3D, criadas no software de 
aprendizado colaborativo SMART Notebook™ (incluso).

Parte de uma solução completa para educação infantil
Transite do aprendizado de pequenos grupos para o de turma inteira 
compartilhando o seu conteúdo do SMART Table em um visor interativo SMART 
Board® com o software de gerenciamento de salas de aula SMART Sync™ (incluso). 
Você também pode conectar a sua SMART Document Camera™ para capturar e 
exibir imagens e vídeos. E como acontece com todos os produtos SMART, há uma 
variedade de recursos de treinamento e suporte disponíveis para o SMART Table.

Atividades do SMART Table
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Treinamento e suporte gratuitos
Uma ampla variedade de opções de treinamento e 
suporte está disponível para ajudá-lo a se atualizar 
rapidamente e aproveitar ao máximo o SMART 
Table.

Compartilhe o conteúdo do SMART 
Table com toda a sala
O centro de aprendizado colaborativo SMART 
Table é fornecido com uma licença gratuita para o 
software de gerenciamento de salas de aula SMART 
Sync, que permite compartilhar o conteúdo do Table 
com toda a sala através do quadro interativo SMART 
Board. Você também pode enviar atividades do seu 
próprio computador para o SMART Table.

Wi-Fi integrada
O SMART Table apresenta Wi-Fi integrada, 
permitindo que você se conecte diretamente ao 
site do SMART Exchange e também à rede da sua 
região a partir de qualquer local da escola.

Garantia
O SMART Table vem com garantia limitada de dois 
anos para o equipamento. 

Principais recursos:
Recurso multitoque simultâneo
O SMART Table possibilita até 40 toques 
simultâneos, permitindo que oito alunos 
colaborem em aulas ao mesmo tempo. Ele também 
permite gestos simples e intuitivos, como girar, 
jogar e aplicar zoom.

Conteúdo e recursos extensos 
O SMART Table vem com mais de 1.500 pacotes 
de atividades prontas que podem ser baixados 
gratuitamente a partir do site do SMART Exchange, 
cujo acesso pode ser feito pelo SMART Table. O Kit 
de ferramentas do SMART Table facilita a criação e 
o aprimoramento das atividades do SMART Table. 
Você também pode importar as aulas do SMART 
Notebook para que você possa incluir no SMART 
Table as mesmas aulas criadas para o seu SMART 
Board. 

Exibição de alta qualidade
O SMART Table apresenta um monitor LCD 
1080p de 42 pol, sem sombras e praticamente 
sem nenhum reflexo. A qualidade da imagem 
resultante, com figuras nítidas e cores vibrantes, 
permite trabalhar sob quaisquer condições de 
iluminação.

Design reforçado e configuração fácil 
O pedestal resistente impede que até mesmo os 
alunos mais empolgados o derrubem, e a sua 
superfície à prova de riscos e derramamento 
de líquidos pode suportar até 200 libras. A 

configuração é fácil – 30 minutos após ser 
removido da caixa, o SMART Table já pode estar 
pronto para uso.

Compatível com UDL
O SMART Table foi projetado com base no Design 
Universal para Aprendizado (UDL, Universal 
Design for Learning), permitindo que você tenha 
flexibilidade para fornecer vários métodos para 
que os alunos possam interagir com o conteúdo 
das aulas e expressar o conhecimento. Você 
também pode desenvolver e personalizar o 
conteúdo interativo para acomodar os alunos com 
necessidades especiais.

Design móvel
O SMART Table foi projetado para passar pelas 
entradas padrão. Dessa forma, ele consegue ser 
movido facilmente de uma sala para a outra, 
permitindo que todas as salas de uma escola 
possam usar o centro de aprendizado colaborativo. 
Rodízios opcionais estão disponíveis. 

Dê vida aos objetos
Conecte a SMART Document Camera ao SMART 
Table para capturar e exibir imagens e vídeos. 
Se tiver um arquivo do SMART Notebook com 
conteúdo 3D no seu pacote de atividades, você 
poderá usar a SMART Document Camera com 
um Cubo de realidade mista para manipular esse 
conteúdo.

HD de 42 pol, LCD multitoque, mesa interativa que 
permite até 40 toques e tem como base a Tecnologia 
SMART’s DViT ®

Pedestal firme para salas de aula ativas que fornece 
acesso fácil para usuários sentados ou com cadeira 
de rodas.

Navegue, pesquise e faça download de mais 
de 1.500 pacotes de atividades e aplicativos 
diretamente do SMART Table

Crie atividades de multimídia envolventes e inclua 
arquivos do SMART Notebook com conteúdo 3D 
usando o Kit de ferramentas do SMART Table

Compatível com diversos dispositivos USB, inclusive a 
SMART Document Camera

Quatro conectores de fone de ouvido e alto-falantes 
da mesa com controle de volume individual.
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