
Aplicativo UNO Class
Ficou mais fácil acessar os recursos da Plataforma de 
Conteúdo de maneira offline. O aplicativo UNO Class 
vem revolucionar a usabilidade de tudo aquilo que 
disponibilizamos na LMS. Disponível para sistemas iOS e 
Android, o UNO Class permite:

  a sincronização de um livro por vez;

  o acesso a todos os conteúdos relacionados a esse livro 
de maneira offline;

  o consumo das atividades postadas pelo professor 
também sem precisar de conexão à internet.

O aplicativo não invalida o uso da Plataforma: há um 
link que leva direto ao ambiente online. O acesso é 
feito usando o mesmo login e a mesma senha que os 
estudantes já possuem para entrar na LMS.

Clique nos botões abaixo para fazer o download  
do UNO Class.

Tem novidade  
nas Plataformas  
do UNO!
Caro(a) parceiro(a),

Queremos contar para você duas grandes novidades 
na oferta digital do UNO educação! Temos certeza de 
que elas vão contribuir – e muito – para o caminhar tranquilo 
não só deste momento de aprendizagem a distância, mas 
também para quando as escolas puderem retomar suas atividades. 
Compartilhe essa notícia com sua comunidade escolar! As famílias e os 
estudantes vão adorar!

A navegação da nossa LMS está prestes a ficar 
bem mais simples e intuitiva para os estudantes! 
Revisamos toda a interface focando na experiência 
do aluno, que agora conseguirá acessar todos os 
recursos digitais do Projeto UNO com menos cliques. 
O conteúdo é 100% responsivo, para facilitar o 
acesso das famílias e dos estudantes.

A implementação dessa nova interface será feita em 
duas etapas:

  Em 30 de março, para os alunos da Educação 
Infantil e do Ensino Fundamental – Anos Iniciais

  Em 31 de março, para os alunos do Ensino 
Fundamental – Anos Finais e do Ensino Médio

Nova interface da Plataforma de Conteúdo

Android iOS

Não esqueça de divulgar essas novidades para a sua comunidade escolar!  
Em caso de dúvida, consulte o seu coach pedagógico.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.santillana.multiui.unoi&hl=pt_BR&showAllReviews=true
https://apps.apple.com/br/app/uno-class-smartphone/id1483436086
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