
 
 

PRODUTOS OFERECIDOS PELA PLATAFORMA IDEM 

1. Aplicação de teste 

2. Mapeamento e Distribuição da Carga Horária 

3. Apresentação Presencial 

4. Apresentação a Distância 

 

1) Aplicação de teste: 

Serviço oferecido: Rastreio dos interesses dos alunos pelos itinerários formativos: 

 A escola acessa o manual de aplicação e o profissional/professor responsável toma 

conhecimento de como abordar os alunos. 

 Após inserção de dados para identificação dos alunos (de acordo com o manual) a escola 

distribui a cada aluno login e senha para realização do teste. 

 O teste pode ser realizado em computadores, tablets e smartphones. 

 Os alunos levarão, em média, um período de aula realizando a tarefa de responder a 

diversas questões, escolhendo atividades variadas, conforme sua preferência. 

 Os conteúdos remetem aos itinerários formativos e, também, a Formação Técnica e 

Profissional.   

 Tão logo concluem a atividade, os alunos conseguem acessar seu resultado (qual itinerário 

está mais relacionado aos seus interesses). Caso a escola prefira não entregar esse 

resultado, o mesmo pode ser bloqueado. O resultado pode ser apenas para o Itinerário 

Formativo, apenas para a Formação Técnica Profissional, ou para ambos.  

 Caso a escola deseje, os pais dos alunos podem receber os resultados. 

A GESTÃO  

 Consegue visualizar, imediatamente após a aplicação, todos os resultados (cada aluno, 

cada sala de aula, cada escola de sua rede). Com base nessa visualização, é possível 

planejar o Novo Ensino Médio já que o gestor percebe a quantidade de alunos 

interessados em cada itinerário e organiza a formação das salas de aula, contratação de 

professores e aquisição de materiais conforme a demanda, além de minimizar solicitações 

de trocas de aula e evasão. 

 

INVESTIMENTO 

 

 Até 40 alunos, R$ 20,00 por aluno 

 41 a 80 alunos, R$ 18,00 por aluno 

 81 a 120 alunos, R$ 16,00 por aluno 

 Acima de 120 alunos, R$ 15,00 por aluno 

 

2) Mapeamento e Distribuição da Carga Horária: 

 



 
 

 Após realizar o serviço Aplicação de teste, a gestão consegue acessar as diferentes 

possibilidades de composição de turmas de alunos de acordo com os interesses 

apresentados pelos mesmos.  

 Será possível compor turmas com a oferta de apenas um itinerário, bem como turmas que 

recebam até dois itinerários simultaneamente. 

 A Plataforma IDEM entrega bases curriculares formatadas para cada situação, 

apresentando a carga horária semanal de cada disciplina a ser aplicada em cada ano do 

ensino médio, a partir dos itinerários a serem oferecidos. 

 Além das bases curriculares prontas, a Plataforma IDEM oferece a possibilidade da gestão 

customizar a carga horária de acordo com o desejo de cada escola. Nessa base, a 

plataforma avisa ao gestor sempre que a customização não estiver de acordo com a carga 

mínima exigida pela BNCC. 

 

INVESTIMENTO 

 

 Até 40 alunos, R$ 4.000,00 

 41 a 80 alunos, R$ 5.000,00 

 81 a 120 alunos, R$ 7.000,00 

 Acima de 120 alunos, R$ 12.000,00 

 

3) Apresentação Presencial / Consultoria 

 

 A empresa contratante poderá solicitar apresentação presencial / consultoria dos produtos 

a fim de otimizar seu planejamento. A consultoria é contratada por períodos de 4h.  

 

INVESTIMENTO 

 

 R$ 2.000,00 por 4h de consultoria. Contratante arca com despesas de locomoção, 

hospedagem e alimentação do consultor. 

 

4) Apresentação a distância 

 

 A empresa contratante poderá solicitar apresentação a distância dos produtos a fim de 

otimizar seu planejamento. Essa consultoria é contratada por hora. 

 

INVESTIMENTO 

 

 R$ 250,00 por hora de consultoria. 

 


