MimioMobile

Tire o máximo proveito dos iPads que você já tem com a aplicação MimioMobile™.

A licença MimioMobile é única por sala de aula e permite que todos os alunos interajam
com um iPad na lição apresentada no quadro interativo.

" O Mimio Mobile
permite que os alunos
participem ativamente
de qualquer lugar na
sala de aula. Eles
podem até mesmo
responder a perguntas
de avaliação com
seus iPads. "
Paul Gigliotti
Professor de História

Disponível na

O app MimioMobile (gratuito para os
alunos na AppStore da Apple)
permite que vários alunos contribuam
simultaneamente no ambiente de
aprendizagem. Os professores
simplesmente conectam o app
MimioMobile ao MimioStudio™ e
diversos dispositivos podem ser
usados juntos.
• Permite até nove iPads de alunos
sejam exibidos interagindo
simultaneamente na lousa
interativa, facilitando a
interatividade entre os alunos

• O app MimioMobile permite que
você conecte o seu iPad ao
software MimioStudio e com apenas
um toque você se conecta
instantaneamente a lousa interativa.
Imagem da lousa interativa.

• Compre apenas uma licença para
cada sala de aula, e baixe o
aplicativo para o iPad de cada aluno
na sala da aula.

• Os alunos podem usar os iPads
como sistemas de votação.

• Vários tipos de dispositivos podem
ser usados em conjunto, incluindo
iPads, iPad mini, MimioPad™ e o
sistema de avaliação MimioVote™.

Para saber mais, visite: mimio.com/mimiomobile ou talua.com.br

Estudante usando o MimioStudio
através da interação com iPad.

Obtenha de seus iPads o
máximo de uma aprendizagem
verdadeiramente interativa
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O professor tem permisão
para controlar o computador
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Permite que o professor
passe o controle para outro
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O professor pode retomar
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conectar vários iPads com um
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Basta digitalizar o QR Code exibido
no MimioStudio, e se conectar
instantaneamente.
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A conexão é segura e não
necessita de ajuda ou
suporte para se conectar.

Prazos diferentes de garantia – maiores ou menores - podem se aplicar, conforme prazos
de garantia exigidos em licitações ou ofertados nas proposta de fornecimento da Talua.
Preços, condições e especificações sujeitas à alterações sem aviso prévio. Válido enquanto durar
o estoque. Não garantimos compatibilidade com todos os equipamentos e softwares do mercado.

Para saber mais, visite: mimio.com/mimiomobile ou talua.com.br
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