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Sobre a AWS &
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Amazon Web Services, Inc. (AWS) é a plataforma de nuvem mais abrangente e amplamente
adotada do mundo, oferecendo mais de 200 serviços completos de data centers globalmente.
Milhões de clientes, incluindo as startups de crescimento mais rápido, as maiores empresas
e as principais agências governamentais, estão usando a AWS para reduzir custos, ficar mais
ágeis e inovar mais rapidamente. AWS permite que empresas de tecnologia educacional
(EdTech) acelerem o desenvolvimento de soluções de tecnologia seguras e escaláveis que
oferecem suporte a alunos e educadores todos os dias. A AWS ajuda as EdTechs a aproveitar
todo o potencial da computação em nuvem com recursos comerciais e técnicos dedicados a
dar suporte ao seu crescimento. Da ideia de IPO e além, a AWS oferece suporte às EdTechs à
medida que iniciam, crescem e otimizam seus negócios para cumprir a missão de educação. A
paixão pela equidade na educação está enraizada em nossos princípios de liderança. Somos
curiosos e temos o desejo de ajudar todos os alunos a serem bem-sucedidos.

AWS EdStart, o acelerador de startups EdTech da AWS, foi projetado para ajudar os
empreendedores a criar a próxima geração de soluções de aprendizado, análise e
gerenciamento de campus online na Nuvem AWS. O acelerador foi projetado para permitir
que as startups EdTech avancem mais rapidamente por meio de benefícios como suporte
financeiro sem capital por meio do Crédito Promocional AWS, treinamento e suporte
técnico, acesso a uma comunidade global de especialistas em EdTech e muito mais.
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Introdução
Prezados Empreendedores de EdTechs,
Para educadores, cuidadores e instituições de ensino,
2021 foi um ano de mudanças monumentais centradas
no aluno. O COVID-19 trouxe à tona a necessidade da
educação acelerar sua transformação digital, inovar
rapidamente, melhorar a acessibilidade e focar no bemestar dos alunos, ao mesmo tempo em que fornece à
comunidade educacional mais ampla uma nova visão
sobre as EdTechs. As empresas EdTechs continuaram a
conectar estudantes, educadores e famílias em todo o
mundo, com 2021 resultando em mais um ano recorde
de investimentos, fusões e aquisições, e expansão global
como nunca antes.
A HolonIQ relatou quase US$ 21 bilhões em investimentos
de risco feitos por meio de mais de 1.500 rodadas de
financiamento, com empresas como a Owl Ventures
anunciando mais de US$ 1 bilhão em novo capital de EdTech.
Foi também um grande ano para fusões e aquisições, em que
vimos EdTechs estabelecidas adquirirem players menores,
como Byjus, adquirindo Toppr, Great Learning e Epic;
Renaissance Learning adquirindo a Lalio; EverFi vendendo
seu negócio de Educação Superior Vector Solutions; 2U
adquirindo edX; e uma fusão entre Anthology e Blackboard.
Outras aquisições notáveis incluíram a da Kickboard pela
PowerSchool, a aquisição da Robotify, Membro AWS EdStart,
pela Imagine Learnings e a aquisição da Riff Analytics,
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também Membro AWS EdStart Member, pela Esme.
Várias EdTechs unicórnios também se tornaram empresas
públicas, incluindo Coursera em março, Duolingo em julho e
Udemy em outubro.
À medida que continuamos a ver um aumento no
investimento e novas aquisições de EdTechs e o mundo
se adaptando a um novo normal, sabemos que haverá
uma transformação contínua da educação para impactar
positivamente os resultados dos alunos em 2022.
Felizmente para as EdTechs, as instituições estão
transformando a forma como operam, os alunos continuam
usando a tecnologia para otimizar o aprendizado e os pais
estão utilizando os serviços das EdTechs para permanecer
diretamente conectados à educação de seus filhos. Para
oferecer suporte a soluções novas e existentes, as EdTechs
estão usando a experiência da AWS e as soluções em nuvem
para acomodar os seus clientes com velocidade, escala e
precisão, ajudando a oferecer experiências de aprendizado
envolventes, desenvolvendo estratégias de dados com visão
de futuro e criando novos fluxos de receita.
Para ajudar as EdTechs em
mercado a navegar nesse
desenvolvemos o Guia de
compartilha as tendências

estágio inicial que entram no
momento único da história,
Startups EdTech 2022, que
atuais das Startups EdTech,

juntamente com recomendações de tecnologia para aqueles
que estão desenvolvendo ou dimensionando suas soluções.
Neste guia, você aprenderá como:

1

Os dados são abundantes e a chave para as soluções
EdTech de hoje: Os dados são essenciais para destravar
o potencial das soluções EdTech.

2

Inteligência Artificial e Aprendizado de Máquina
(AI/ML) estão impulsionando a última geração de
EdTechs: Vá além dos chavões; para implementar,
as EdTechs devem primeiro estabelecer uma base e
estratégia sólidas.

3

O aprendizado baseado em jogos está transformando
a forma como os alunos aprendem: A integração
de soluções baseadas em jogos na experiência de
aprendizado pode aumentar o engajamento e resultar
em resultados positivos de aprendizado.

4

As EdTechs estão na vanguarda da transformação
digital na sala de aula: À medida que as instituições de
ensino se inclinam para a tecnologia, as EdTechs têm a
oportunidade de apoiar a transformação digital.

5

A qualificação da força de trabalho está sendo
complementada por soluções EdTech: As EdTechs

estão encontrando novos clientes através da grande
demissão e qualificação da força de trabalho.

6

As EdTechs estão sendo chamadas para ajudar no
bem-estar dos alunos: Educadores, estudantes e pais
estão utilizando EdTechs para ajudar a lidar com os
impactos de longo prazo da pandemia.
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Tendência emergente: Ambientes virtuais usando
realidade aumentada (AR) e realidade virtual (VR): O
metaverso está aqui e as EdTechs estão começando a
criar experiências imersivas para os alunos.

Há uma razão pela qual mais startups criam na AWS mais que
em qualquer outro provedor: A AWS está aqui para ajudálo a ter sucesso, desde a idealização até o estabelecimento.
Estamos ansiosos para fazer essa jornada com você.
Atenciosamente,
Katie Herritage
Líder Global, Programas Mundiais de
Inovação e Aceleração de Clientes
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1 • Os dados são abundantes e a chave para
as soluções EdTech de hoje
Os dados são o combustível que impulsiona
a inteligência dos negócios, engajamento,
personalização, análise, inteligência artificial e
aprendizado de máquina.
Uma organização orientada por dados segura é fundamental para as EdTechs
atuais, e a Forrester estima que as empresas orientadas por dados estão crescendo
em média mais de 30% ao ano. A Corporação Internacional de Dados (IDC)
previu que em 2025, o mundo dos dados atingirá 175 zettabytes, o equivalente
a 175 trilhões de gigabytes, e em 2021, Dave Reinsel, vice-presidente sênior do
Global DataSphere da IDC, declarou: “A quantidade de dados digitais criados nos
próximos cinco anos será maior que o dobro da quantidade de dados criados
desde o advento do armazenamento digital.” E para citar o Economist, “o recurso
mais valioso do mundo não é mais o petróleo, mas os dados.”
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“À medida que nos recuperamos dos últimos dois
anos de disrupção na educação, os dados serão um
componente vital para informar a prática instrucional e
apoiar o aprendizado personalizado. O papel da EdTech
na sala de aula continuará a evoluir com a capacidade
de fornecer informações acionáveis em tempo real
sobre o que, quando, onde e como o aprendizado está
ocorrendo. Com a capacidade de otimizar dados de várias
fontes, podemos obter uma visão mais profunda das
necessidades de toda criança, criando uma experiência de
aprendizado mais profunda.”
– Rayna (Yaker) Glumac, M.Ed, J.D., Fundadora e CEO da RYE
Consulting e RYE Collective (Estados Unidos)

“Historicamente, levava muito tempo para que os dados
fossem capturados e então desenvolvidos em soluções de
EdTech que se adaptam imediatamente ao usuário. Com
a capacidade de extrair dados rapidamente, abrimos as
portas e agora estamos vendo EdTechs em nossos grupos
e no espaço mais amplo com caminhos de aprendizado
adaptativos bastante fortes .”
– Houtan Froushan, Diretor de Programa, UCL EdTech Labs
(Reino Unido)

Agora, mais do que nunca, as EdTechs devem desenvolver uma estratégia
de dados segura e moderna para serem competitivas e eficazes. Estamos
ouvindo de EdTechs que elas gostariam de extrair mais valor de seus dados,
mas estão lutando para capturar, armazenar e analisar a grande quantidade
de dados que estão sendo gerados. Os dados estão em toda parte e são mais
que apenas bancos de dados estruturados. Na verdade, de acordo com a IDC,
estima-se que 80% dos dados não sejam estruturados na forma de imagens,
documentos, dados geoespaciais e muito mais. Com dados diversos crescendo
mais rápido que a maioria das organizações pode rastrear ou gerenciar, obter
valor é um desafio.

A onda de dados não está ignorando a educação. E a pandemia e as mudanças para
o aprendizado virtual estão apenas dando mais força e impulso à enxurrada de
dados. Surgiram novas fontes de dados, incluindo dados de transmissão em tempo
real de salas de aula virtuais, engajamento móvel, uso exclusivo e novos alunos.
Essas fontes de dados estão ajudando as EdTechs a moldar a próxima geração de
produtos e envolver os alunos de forma significativa em todo o mundo.

As EdTechs devem se concentrar na privacidade dos dados dos alunos e
implementar estratégias modernas de dados de ponta a ponta que possam
lidar e abordar vários casos de uso, não apenas agora, mas no futuro. Essas
estratégias devem incluir toda a jornada de dados, desde o armazenamento
seguro (incluindo proteções de segurança cibernética) até a colocação dos
dados em ação. Alunos, pais, professores, e os administradores esperam que a
tecnologia mantenha os dados seguros e faça o trabalho pesado. As EdTechs
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estão apenas arranhando a superfície do que pode ser feito para apoiar os
alunos com os dados disponíveis.
Para EdTechs, fontes de dados de terceiros podem fornecer o elo perdido. As
EdTechs podem se integrar a sistemas de gerenciamento de aprendizado
(LMS), login único (SSO) ou provedores de sistema de informações do aluno
(SIS), ou incorporar dados institucionais, demográficos ou de desempenho para
desenvolver painéis e fornecer análises aos clientes. As EdTechs também podem
licenciar ou adquirir conteúdo educacional e dados científicos e transformá-los
em algo versátil e significativo para os clientes, incluindo simulações, experiências
digitais e referências.

Membros AWS EdStart em Destaque

identificando os principais pontos fortes e oportunidades no portfólio de cada
aluno e fornecendo inteligência contextual durante os períodos de matrícula da
instituição. Essas avaliações individuais são complementadas com vários pontos
de dados, análises baseadas em cortes e aplicativos de software exclusivos que
permitem conhecer sobre tendências de recrutamento e retenção e resultam
em maior sucesso do aluno.

Os recursos sob demanda da AWS, como Amazon Aurora, Serverless
Computing e AWS Fargate, reduziram nossos custos de desenvolvimento
ocioso, estágio e vários aplicativos de controle de qualidade para quase zero.
Ferramentas Devops como AWS CloudFormation e AWS CodePipleline nos
permitiram lançar novos silos de aplicativos para nossos clientes com apenas
alguns cliques, economizando horas de criação e configuração de ambientes.”
– Gregory Jordan, CEO e Presidente da SeligoAI

Estuda

(Brasil) oferece preparação para testes virtuais, especificamente para
o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), exame fundamental para estudantes
no Brasil. Os alunos podem testar seus conhecimentos resolvendo perguntas teste
adaptáveis que os ajudam a entender seus pontos fortes e fracos. Estuda utiliza um
banco de dados de mais de 100.000 perguntas para automatizar exercícios de teste,
exercícios, correção de teste e relatórios de desempenho, resultando em economia de
tempo para professores e um banco de dados de teste confiável para mais de 5 milhões
de alunos do ensino médio em 600 escolas. Estuda usa o AWS Elastic Beanstalk para
implantar e dimensionar aplicativos da Internet; Amazon Relational Database Service
(Amazon RDS) para configurar, operar e dimensionar seus bancos de dados relacionais;
e Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) para enviar, armazenar e receber
mensagens em escala.
“A AWS tem sido fundamental na jornada de tecnologia e infraestrutura da
Estuda. No ano passado, nossos dados mais que dobraram e, para suportar
esse crescimento, usamos o Amazon RDS para facilitar a criação de réplicas,
Amazon S3, para registrar nosso armazenamento e Amazon Athena para ler
nossos dados. O principal valor da Estuda está nos dados que fornecemos aos
clientes. Alunos, professores e administradores escolares agora têm o poder de
tomar decisões informadas que não são baseadas na subjetividade. Os serviços
da AWS continuaram a dar suporte ao nosso crescimento de forma rápida e
segura.” – Carlos Netto, CEO da Estuda

Intellispark

(Estados Unidos) está redefinindo como escolas, famílias
e comunidades trabalham juntas para preparar crianças bem-sucedidas e
prontas para o futuro. Pais e educadores concordam que a educação é muito
mais que proficiência acadêmica, mas os dados educacionais de hoje significam
principalmente notas e resultados de testes. É hora de dar às escolas, famílias
e comunidades a instrumentação necessária para medir o desenvolvimento
de toda a criança e garantir que cada uma receba o apoio necessário para ter
sucesso na escola e na vida. Amazon RDS é usado para configurar, operar e
dimensionar implantações do PostgresSQL; Amazon EC2, para capacidade de
computação segura e redimensionável; e Amazon CloudWatch para monitorar
aplicativos, responder a mudanças de desempenho em todo o sistema e
otimizar a utilização de recursos.

“Atender às necessidades das crianças de hoje exige que as escolas aumentem
os indicadores tradicionais, como frequência, comportamento e notas do
curso, com resiliência, bem-estar e outras medidas correlacionadas ao sucesso
a longo prazo, bem como dados observacionais que fornecem conhecimento
sobre oportunidades e barreiras que cada aluno enfrenta. Graças à AWS e aos
recursos disponíveis por meio do AWS EdStart, conseguimos criar produtos
ricos em dados com mais rapidez e economia do que nunca.”
– Stephen Smith, Cofundador e CEO da Intellispark

SeligoAI

(Estados Unidos) usa análises avançadas para integrar
exclusivamente a análise de probabilidade aos sistemas de recrutamento e
retenção para o ensino superior. A análise de probabilidade é gerada pelo
aprendizado de máquina por meio da aplicação de vários cálculos algorítmicos.
A probabilidade resultante valoriza a avaliação do aluno para os professores,
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Como a AWS pode ajudar
Os bancos de dados da Nuvem AWS são “purpose-built”. Crie aplicativos
distribuídos, altamente escaláveis e orientados a casos de uso, adequados
às suas necessidades específicas. A AWS oferece mais de 15 mecanismos
“purpose-built” para oferecer suporte a diversos modelos de dados, incluindo
bancos de dados relacionais, valor-chave, documento, na memória, gráfico,
série temporal, coluna ampla e livro-razão. Comece pequeno e escale à medida
que seus aplicativos crescem com bancos de dados relacionais que são três
a cinco vezes mais rápidos que alternativas populares ou bancos de dados
não relacionais que oferecem latência de micros a submilissegundos. Atenda
facilmente às suas necessidades de armazenamento e computação, geralmente
sem tempo de inatividade.
Um data lake é um repositório centralizado que permite armazenar todos
os dados estruturados e não estruturados em qualquer escala. Você pode
armazenar os dados como estão, sem precisar estruturá-los primeiro e executar
diferentes tipos de análise, de painéis e visualizações a processamento de
grande volume de dados, análise em tempo real e aprendizado de máquina
para orientar melhores decisões. Ele permite que você colete, armazene,
organize e processe dados valiosos de seus vários silos de dados.

Depois de unificados, você pode disponibilizar esses dados de maneira segura
para as pessoas que precisam deles por meio do conjunto certo de análises
e ferramentas de ML para seu caso de uso exclusivo e permitir a tomada de
decisões orientada por dados. Agora, ao unificar seus dados, você pode colocálos para funcionar com acesso seguro e bem governado, usando o melhor dos
data lakes e armazenamentos “purpose-built”. Com isso, você pode tomar
decisões rapidamente e dimensionar à medida que os dados crescem e as
necessidades de negócios mudam. AWS também fornece fontes de dados
gratuitas e pagas que podem ser facilmente acessadas por EdTechs na Nuvem
AWS por meio do Registro de Dados Abertos na AWS e da Troca de Dados AWS.
As EdTechs estão infundindo conjuntos de dados de terceiros com suas próprias
fontes de dados. Muitas vezes, no entanto, o desafio não é a falta de dados,
mas como aproveitar os dados para obter o resultado desejado e utilizálos de maneiras significativas, como identificar alunos em risco e com alto
desempenho, ativar mecanismos de recomendação personalizados, criar painéis
para tomar decisões, extrair dados de engajamento do usuário, criar simulações
ou demonstrar o impacto de uma solução.

Serviços AWS recomendados
AWS Lake Formation

Um Data lake é um repositório centralizado, com curadoria e
seguro que armazena todos os dados na forma original e suas
transformações para análise. Divide silos de dados e combina
diferentes tipos de análises para obter entendimento e
orientar melhores decisões de negócios.

AWS Glue

Integração de dados simples, escalável e sem servidor. É um
serviço de integração de dados sem servidor que facilita a
descoberta, preparação e combinação de dados para análise,
aprendizado de máquina e desenvolvimento de aplicativos.
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Amazon S3

O armazenamento de objetos foi desenvolvido para recuperar
qualquer quantidade de dados de qualquer lugar. Isso significa
que clientes de todos os tamanhos e setores podem usá-lo
para armazenar e proteger qualquer quantidade de dados
para uma variedade de casos de uso, como data lakes, sites,
aplicativos nativos da nuvem, backups e análises.

Amazon QuickSight

Permite que todos na organização entendam seus dados
fazendo perguntas em linguagem natural, explorando por
meio de painéis interativos ou procurando automaticamente
padrões e discrepâncias com base no aprendizado de máquina.

Casos de uso da solução AWS
1 / Acumule várias fontes de dados em um data lake para oferecer suporte a recursos de análise e
inteligência de negócios.

Um data lake pode ser um repositório de dados e informações gerados de todas as áreas de uma instituição, desde fluxos de cliques na Web,
comentários, bancos de dados e até dispositivos. Reunir todos os dados pode levar a novos conhecimentos e aprendizados de negócios, e um data
lake fornece uma estrutura para armazenar e proteger grandes quantidades de dados em vários formatos estruturados e não estruturados. Um
data lake permite análises, relatórios e IA e ML.
Serviços AWS usados: AWS Lake Formation, Amazon S3, AWS Glue

Veja o exemplo: Introdução ao Lake Formation

2 / Crie grandes data warehouses para análise, inteligência de negócios e relatórios.

Um data warehouse permite que a instituição consulte, combine e relate grandes quantidades de dados estruturados, em escalas de petabytes.
Um data warehouse pode fornecer recuperação, agregação e geração de relatórios de desempenho.
Serviços AWS usados: Amazon Redshift, AWS Glue

Veja o exemplo: Arquitetura modular para Amazon Redshift, Introdução ao Amazon Redshift

3 / Use serviços sem servidor para criar inteligência de negócios, relatórios e visualizações de dados

Uma imagem vale mais que mil palavras. Visualizações e representações gráficas de dados ajudam tanto as instituições quanto os alunos a ver
tendências, padrões e adicionar significados aos dados brutos. Essas visualizações, ações, gráficos e texto são criados ao apontar e clicar usando os
dados contidos nos data lakes e data warehouses, e as visualizações resultantes podem ser incorporadas em portais da Internet.
Serviços AWS usados: QuickSight

Veja o exemplo: Introdução ao QuickSight, Criando um conjunto de dados a partir de um banco de dados

4 / Ingerir, armazenar e analisar dados de telemetria gerados a partir de jogos, aplicativos e serviços
para rastrear a utilização, o desempenho dos alunos e o engajamento.

Obter conhecimento de atividades, ações e cliques à medida que acontecem. A transmissão de dados captura eventos à medida que acontecem para
armazenar os dados e fornecer métricas em tempo real em execução. Isso fornece visibilidade sobre a atividade atual à medida que acontece e um
potencial aprendizado mais profundo depois.
Serviços AWS usados: Amazon Kinesis Data Streams, AWS Glue, QuickSight, Amazon Athena

Veja o exemplo: Canal de Análise de Jogos
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2 • Inteligência artificial e aprendizado de máquina (IA
e ML) estão impulsionando a última geração de EdTechs
De acordo com o HolonIQ, os gastos com IA e ML
devem crescer para US$ 6 bilhões até 2025.
IA pode ajudar a melhorar os resultados dos negócios com inteligência pronta
para seus aplicativos e fluxo de trabalho; enquanto que ML é o nome comumente
aplicado a várias técnicas Bayesianas usadas para reconhecimento e aprendizado
de padrões. Em sua essência, ML é uma coleção de algoritmos que podem
aprender e fazer previsões com base em dados registrados, otimizar uma
determinada função de utilidade sob incerteza, extrair estruturas ocultas de dados
e classificar dados em descrições concisas. Especificamente, ML é o subconjunto
de IA que tem a capacidade de aprender automaticamente com os dados sem ser
explicitamente programado ou assistido por especialistas no domínio.

Por esse motivo, a IA pode ser mais fácil que o ML para as startups em estágio
inicial incorporarem em suas soluções. A IA prontamente disponível focada
em áreas como tradução, fala em texto, texto em fala, IA conversacional para
chatbots, processamento de linguagem natural, análise de imagem e vídeo,
centros de contato inteligentes, operações de desenvolvimento, processamento
de documentos e personalização têm a capacidade de melhorar e transformar
uma solução EdTech, tornando-a mais acessível, mais rápida de implementar e
útil para o usuário final.

AI e ML permitem que EdTechs desenvolvam soluções atraentes, mas startups
EdTech em estágio inicial nem sempre estão prontas para incorporar ML em sua
solução. Para resolver isso, as EdTechs interessadas em ML precisam considerar
a construção de uma estratégia de como incorporar essa tecnologia em suas
soluções e criar um plano para desenvolver uma estrutura inicial. Por exemplo,
para implementar um modelo de ML, as empresas devem entender como
identificar e armazenar com precisão seus dados, desenvolver um modelo de ML
com base nos dados e treinar o modelo antes de fazer a transição de sua solução
geral para um serviço automatizado.

A mudança para o aprendizado virtual mudou a educação, o engajamento e o
desempenho dos alunos e resultou em uma busca por soluções para ajudar a
manter os alunos empolgados e engajados, e a IA e o ML podem fazer exatamente
isso. Com base na pesquisa da HolonIQ, o mundo precisa adicionar 1,5 milhão de
professores por ano em média, aproximando-se de 100 milhões no total, para
acompanhar as mudanças sem precedentes na educação em todo o mundo. À
medida que observamos a escassez global de professores e uma variedade de
necessidades de sala de aula que vão além dos currículos básicos, as EdTechs
estão desenvolvendo soluções que podem atender às necessidades individuais de
sucesso acadêmico e fornecer conteúdo apropriado no ritmo certo para atender
a essas necessidades. Não há dois alunos idênticos na maneira como processam
as informações, e as EdTechs estão usando IA e ML para desenvolver soluções
para ajudá-los a aprender a ler, escrever e matemática - no seu próprio ritmo, a
qualquer hora e em qualquer lugar.

Ao contrário do código de computador comum que é desenvolvido por
desenvolvedores de software para tentar gerar uma saída específica do
código do programa com base em uma determinada entrada, o aprendizado
de máquina usa dados para gerar código estatístico (um modelo de ML),
que produzirá o “resultado certo” com base em um padrão reconhecido de
exemplos anteriores de entrada (e saída, no caso de técnicas supervisionadas).
A precisão de um modelo de ML é baseada principalmente na qualidade e
quantidade dos dados históricos. Com os dados certos, um modelo de ML pode
analisar problemas de alta dimensão com bilhões de exemplos, para encontrar
ótima função que pode prever um resultado com uma determinada entrada.
Modelos de ML geralmente podem fornecer confiança estatística nas previsões,
bem como no desempenho geral.

Para atender os alunos onde eles estão, várias EdTechs desenvolveram
soluções que incorporam o aprendizado personalizado, que atende o aluno
onde ele está, complementando a parte acadêmica com conteúdo adicional,
atividades de aprendizado, projetos e tarefas especificamente adaptados para
atender às necessidades exclusivas dos alunos. De acordo com a Sociedade
Internacional de Tecnologia para Educação (ISTE), o aprendizado personalizado
adapta a instrução, a expressão do aprendizado e a avaliação às necessidades
e preferências exclusivas de cada aluno. Os alunos usam a tecnologia com
base na premissa de software adaptável que se ajusta a cada um de seus
níveis de habilidade exclusivos e capitaliza a capacidade quase instintiva de
usar a tecnologia. Quando bem feito, pode levar a um currículo mais rigoroso,
desafiador, envolvente e instigante, ao mesmo tempo em que atende a vários
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dos padrões ISTE, que fornecem um roteiro abrangente para o uso eficaz da
tecnologia nas escolas em todo o mundo.
Para aqueles que são novos em IA e ML na educação ou procuram exemplos
de como as EdTechs estão usando IA e ML para equipar alunos, professores e
instituições com as habilidades e conhecimentos necessários para ter sucesso,
leia mais sobre o que Bamboo Learning, Knowt e Yeira Learning estão fazendo.

Membros AWS EdStart em Destaque
Bamboo Learning, Inc.

A
(Estados Unidos) usa Amazon Alexa,
Amazon Lex e Amazon Polly para desenvolver aplicativos baseados no currículo
padrão K5 que permite que as crianças se divirtam aprendendo e praticando
diferentes assuntos acadêmicos enquanto ouvem, visualizam imagens e usam
sua voz. As crianças aprendem em ritmos diferentes e, para ajudar a encontrálas onde elas estão, a Bamboo Learning apoia as crianças com as habilidades
de ouvir, falar e ler, resultando em maior compreensão, desenvolvimento
de vocabulário, gramática, ortografia e habilidades narrativas. Com base na
tecnologia de reconhecimento de voz, o aplicativo avalia as respostas de voz das
crianças, e fornece feedback imediato ao aluno.

“A AWS nos ajudou a alcançar cinco noves (99,999%) de tempo de atividade
para nossas skills do Amazon Alexa. Devido ao escalonamento automático
e outros recursos relacionados à AWS, conseguimos dimensionar o pico de
uso várias vezes para 10x a 50x de nossa média diária durante eventos de
marketing significativos (por exemplo, inclusão em transmissões de TV) para
nosso serviço, sem nenhum impacto negativo na experiência do cliente. ”
– Irina Fine, Cofundadora e Diretora de conteúdo (CCO) da Bamboo Learning

Knowt (Estados Unidos) apresenta uma ferramenta de geração de

questionários e cartões flash que conecta os usuários com cartões flash e
questionários que outros usuários podem criar e compartilhar. Para impulsionar
seu algoritmo, o Knowt usa o Amazon SageMaker para transformar as notas dos
usuários em questionários e cartões de memória quase em tempo real. Os usuários
podem escrever qualquer informação que precisem em suas anotações, e o Knowt
irá organizá-la e apresentá-la para que os usuários possam começar a estudar.

“Knowt usa o SageMaker, que ajuda cientistas e desenvolvedores a preparar,
construir, treinar e implantar modelos de aprendizado de máquina de alta
qualidade rapidamente. Ao aproveitar o suporte dos serviços AWS EdStart e
AWS, a Knowt pode usar as ferramentas de treinamento baseadas em nuvem
e os recursos de automação do SageMaker e melhorar significativamente o
desempenho de nosso aplicativo. Nossa implantação é mais tranquila usando
o SageMaker, economizando tempo e reduzindo a quantidade de recursos da
equipe para manutenção.” – Abheek Pandoh, CEO da Knowt

Yeira Learning

(México) é uma plataforma de aprendizagem que
transforma cursos de educação em experiências eficazes de aprendizagem
eletrônica. Com o Yeira, os educadores podem criar conteúdo rapidamente
integrando sessões de zoom, vídeos, documentos, fóruns e questionários em
seu currículo. Yeira é personalizável, cria cursos em minutos e permite que os
educadores analisem o comportamento do usuário, a progressão do curso e o
desempenho geral.
“Yeira e sua ferramenta de autoria Bloom estão fornecendo aos instrutores uma
infinidade de combinações para criar experiências de aprendizado em tempo real.
Tudo isso inclui Análises de Aprendizagem que são acionáveis pelos instrutores
diretamente para moderar o curso online. A AWS tem sido fundamental para Yeira
oferecer esses recursos poderosos para nossos clientes e seus alunos.”
– Ernesto Riestra, CTO e Cofundador da Yeira

“No Acelerador de EdTech SuperCharger Ventures, muitos de nossos
membros da coorte estão focados em aplicar IA ao aprendizado.
Um exemplo a Literatu, com sede na Austrália e Singapura, que
apresenta 1) Literatu Scribo IA, que ajuda alunos de todos os níveis
a desenvolver as habilidades de escrita em inglês, economizando
horas de trabalho para os professores e 2) Literatu Presto IA, que
ajuda os alunos a dominar qualquer assunto estudando menos e
lembrando mais. Tudo isso é feito por meio de algoritmos de IA
criando e disponibilizando conteúdo a partir de fontes já existentes.
Este é apenas um dos muitos exemplos das aplicações que estamos
vendo em EdTechs para IA, e acreditamos fortemente que a
integração da IA é uma das principais tendências que continuarão a
crescer e ajudar a moldar a Educação 2.0.”
– Tamas Haiman, Cofundador da SuperCharger Ventures (Reino Unido)
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Como a AWS pode ajudar
Inteligência Artificial: Os serviços de IA pré-treinados da AWS, como
Amazon Personalize, Amazon Comprehend, Amazon Lex e Amazon Translate,
fornecem inteligência pronta para seus aplicativos e fluxos de trabalho.
Serviços de IA integram-se facilmente aos seus aplicativos para abordar
casos de uso comuns, como recomendações personalizadas de aprendizado,
modernização do seu contact center, melhora da segurança e aumento do
engajamento dos alunos.
Aprendizado de máquina: O aprendizado de máquina refere-se à capacidade
de uma máquina de aprender com base em dados e à capacidade de um
algoritmo de ML de treinar um modelo, avaliar o desempenho ou precisão
e, em seguida, fazer previsões. Você pode usar o Amazon SageMaker para
preparar, criar, treinar e implantar modelos de ML.
Inteligência artificial e aprendizado de máquina: Os clientes podem usar
os serviços de IA ou ML da AWS individualmente ou combiná-los com base
nas necessidades de negócios. Como tal, existem diferentes níveis de toque
disponíveis entre esses serviços de IA e ML:

a. Flexibilidade completa para personalização: Serviços como o Amazon
SageMaker oferecem total flexibilidade para alterar ou ajustar qualquer parte da
jornada, incluindo preparação, construção,
treinamento, implantação ou gerenciamento e o
algoritmo subjacente.
b. Personalização limitada: Serviços como o
Amazon Personalize permitem que você escolha
o algoritmo subjacente entre os algoritmos
disponíveis, mas não pode alterar a lógica do
algoritmo.
c. Funcionalidade específica em uma caixa:
Serviços como o Amazon Comprehend permitem
que você traga seus próprios dados enquanto o
serviço faz um trabalho específico e você não tem
controle do algoritmo subjacente.

Serviços AWS recomendados
SageMaker

Ajuda os cientistas de dados e desenvolvedores a preparar, criar,
treinar e implantar modelos de ML de alta qualidade rapidamente,
reunindo um amplo conjunto de recursos criados especificamente
para aprendizado de máquina.

Amazon Polly

O serviço de conversão de texto em fala (TTS) usa tecnologias
avançadas de aprendizado profundo e transforma texto em fala
realista, permitindo criar aplicativos que falam e criar categorias
inteiramente novas de produtos habilitados para fala.

interfaces de conversação em aplicativos. É um serviço
totalmente gerenciado.

Amazon Comprehend

Um serviço de processamento de linguagem natural (NLP) que usa
ML para descobrir informações e conexões valiosas em texto.

Amazon Lex

Um serviço de IA totalmente gerenciado com modelos avançados de
linguagem natural para projetar, criar, testar e implantar interfaces de
conversação em aplicativos.

Amazon Personalize

Um serviço de IA totalmente gerenciado com modelos avançados
de linguagem natural para projetar, criar, testar e implantar

12
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Casos de uso da solução AWS

1 / Chatbot para responder às perguntas frequentes do cliente

Implanta um chatbot do Amazon Lex conectado ao Amazon Kendra para responder a perguntas do usuário (recursos de pesquisa e atendimento)
que são enviadas por meio de uma interface de usuário personalizada ou produto de terceiros.
Serviços AWS usados: Amazon Lex, Amazon Kendra, Amazon S3, AWS Lambda
Veja o exemplo: Chatbot do Amazon Lex com Amazon Kendra na AWS

2 / Comentários do cliente, feedback e análise de log

Extrai conhecimentos significativos de dados não estruturados, como chamadas de clientes, tíquetes de suporte e comentários de clientes online
usando análise de texto e os exibe em painéis.
Serviços AWS usados: Amazon Comprehend, AWS Lambda, API Gateway, Amazon CloudWatch
Veja o exemplo: Análise de texto com Amazon OpenSearch Service e Amazon Comprehend

3 / Predictive segmentation for tailored audience messaging

Coleta dados de clientes, prevê a perda de clientes usando ML e mantém um segmento de público personalizado para mensagens.
Serviços AWS usados: Amazon Pinpoint, SageMaker
Veja o exemplo: Segmentação preditiva usando Amazon Pinpoint e SageMaker

4 / Melhorar as recomendações de conteúdo para educadores

Aproveite uma coleção de conteúdo alinhado a padrões, aulas digitais prontas para uso e recursos de aprendizado profissional por meio de
recomendações personalizadas, o que aumenta a eficiência, a produtividade e o envolvimento com os alunos.
Serviços AWS usados: Amazon Personalize
Veja o exemplo: Aprimoramento das recomendações de conteúdo para educadores no Discovery Education com o Amazon
Personalize
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3 • As soluções baseadas em jogos estão
transformando a forma como os alunos aprendem
O aumento na demanda por educação de
alta qualidade utilizando tecnologia resultou
em um aumento na adoção de estratégias
de educação baseadas em jogos e
gamificação por organizações educacionais.
À medida que escolas e universidades introduzem o uso de
tablets, laptops e realidade virtual (VR) na sala de aula, o
mercado global de aprendizado baseado em jogos se expandiu.
De acordo com a pesquisa de 2021 desenvolvida pela Technavio,
o mercado K12 de aprendizado baseado em jogos deve crescer
US $ 9,03 bilhões de 2020 a 2025, progredindo em um CAGR
de 20,63%, com 37% do crescimento do mercado vindo da
América do Norte, com os EUA e o Canadá sendo os principais
mercados K12 para o aprendizado baseado em jogos na região.
O Centro de Excelência em Ensino da Universidade de Waterloo
define o Aprendizado Baseado em Jogos (GBL) como uma
estratégia educacional em que os jogos são aproveitados para
aprimorar e otimizar o aprendizado dos alunos. A GBL conecta
os jogos como parte de todo o processo de aprendizagem
do aluno. De acordo com a GOBLIN (jogos oferecendo
conhecimento de aprendizado ousados atualmente) Educação,
isso cria um ambiente onde o aprendizado ocorre quando os
alunos jogam o jogo por meio de estimulação e contação
de histórias. Pesquisadores do Fronteiras em Educação
sugeriram que o GBL pode ser benéfico para o crescimento
e desenvolvimento do aluno, pois incorpora habilidades
intrínsecas como competição, empoderamento por meio da
autonomia, resolução de problemas e pensamento crítico.
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Através de pesquisas coletadas, os elementos baseados em
jogos mostraram motivar os alunos e aumentar seu interesse
em assuntos acadêmicos e compreensão para melhorar as
notas e habilidades cognitivas.
Em contraste, o ISTE define a gamificação como uma estratégia
educacional que aumenta os níveis de envolvimento dos
alunos, incorporando elementos de jogos em um ambiente
educacional que não seja de jogos. A gamificação geralmente
integra três elementos comuns, incluindo sistemas de pontos,
emblemas e tabelas de classificação.

“A aprendizagem baseada em jogos ganhou
destaque no ambiente escolar no Brasil,
pois colabora com o desenvolvimento e a
participação do aluno, além de oferecer
estímulos externos que auxiliam no processo
de aquisição de conhecimento e no reforço
escolar. O uso da gamificação torna o
aprendizado mais dinâmico, construtivo e
atrativo para os alunos. Acredito que a adoção
desse tipo de tecnologia aumentará nos
próximos anos, principalmente porque faz
parte do cotidiano dos alunos fora da sala de
aula.”
– Leo Gmeiner, Head do Comitê de EdTech da
ABStartups – Associação Brasileira de Startups e
Fundador da School Guardian (Brasil)

AWS EdStart Member Spotlight

FunChinaWorld (China) oferece às escolas soluções

Breakout EDU (Estados Unidos) é a experiência imersiva de

aprendizado baseada em jogos. Como em uma sala de fuga, os jogadores dos
jogos Breakout EDU usam comunicação, colaboração, pensamento crítico e
criatividade para explorar pistas e resolver quebra-cabeças. O Breakout EDU
oferece mais de 1.800 experiências de aprendizado digitais e baseadas em kits
nas principais áreas de conteúdo, incluindo artes da língua inglesa, matemática,
ciências, ciências sociais, linguagem mundial, cidadania digital e muito mais.
Educadores e alunos também podem criar suas próprias experiências de
Breakout para aumentar a criatividade e usar o Breakout EDU como uma
ferramenta de avaliação alternativa exclusiva.
“Na Breakout EDU, desbloqueamos o amor pelo aprendizado por meio de
jogos envolventes alinhados ao conteúdo. Contamos com a AWS para ajudar
a potencializar toda a nossa plataforma. Com mais de 15 milhões de jogos
jogados em 2021, contamos com a AWS para dimensionamento e serviços
confiáveis para ajudar a fornecer nosso conteúdo a estudantes de todo o
mundo.” – Adam Bellow, CEO da Breakout EDU

Jovens Gênios (Brasil) é uma plataforma de aprendizado para escolas

que ensina matemática, português, inglês, ciências, história e geografia e usa
aprendizado de máquina para criar caminhos de aprendizado personalizados em
um ambiente gamificado online. Os alunos podem ganhar medalhas, construir
avatares e conversar com amigos, enquanto pais e professores podem monitorar
seu desempenho.

“Acredito em um futuro da educação [VDR1] em que os alunos aprendem
enquanto se divertem. Buscamos esse caminho de educação na Jovens Gênios
usando a gamificação para tornar a jornada de aprendizagem mais envolvente.
Com a ajuda da AWS, nos últimos três anos, impactamos mais de 50 mil alunos
brasileiros, possibilitando alta escalabilidade em nossos aplicativos.”
– Fernando Costa, Fundador e CEO da Jovens Gênios

tecnológicas para ajudar estudantes de todo o mundo a aprender
a língua e a cultura chinesas em um ambiente gamificado. Oferece
conteúdo virtual para os alunos aprenderem chinês em casa e fornece
currículo para professores e escolas. Os alunos são incentivados a
explorar a cultura chinesa por meio de um jogo multijogador imersivo.
Nesta experiência virtual, os alunos podem competir e colaborar com
outras pessoas ao redor do mundo, interagindo como personagens
diferentes e completando missões que envolvem e educam usando
enredos, tabelas de classificação e conquistas no jogo. A FunChinaWorld
construiu sua plataforma com microsserviços e contêineres no Amazon
Elastic Compute Cloud (EC2) usando o Amazon EKS para gerenciar e
monitorar seus contêineres de maneira eficaz e escalável. Eles também
usam o Amazon CloudFront, uma rede de entrega de conteúdo (CDN)
segura e programável, para velocidades de carregamento rápidas para
seus jogos multijogador em todo o mundo.
“O AWS EdStart forneceu Crédito promocional da AWS para ajudar a lançar
nosso produto a um custo muito baixo. Começamos nossos testes de produtos
na AWS com apenas 50 usuários beta e agora temos mais de 20 mil alunos em
todo o mundo.” – Yongbo Chen, Fundador e CEO da FunChinaWorld

“Desde 2015, nossa equipe ajudou mais de 70 EdTechs
com testes beta, adequação ao mercado de produtos
e facilitação de conexões com investidores. Uma
das principais tendências que estamos observando
atualmente em EdTechs são as soluções de
aprendizado baseadas em jogos, incluindo histórias de
sucesso da Cui Cui Studios, Smile & Learn e Cerebriti
que se concentram no K12; Snackson e Twenix, que se
concentram em educação corporativa; e RIMUD que
se concentra em ajudar pessoas com necessidades
especiais. Gostamos de ver esse setor crescer e
esperamos ver novas soluções inovadoras.”
– Felix Lopez, cofundador e diretor do Acelerador Sek Lab
EdTech (Espanha)
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O que você pode alcançar com a AWS
A AWS investiu muito em criadores de conteúdo em 2021, quando
lançou o Amazon Nimble Studio, novo serviço que capacita estúdios
criativos a produzir efeitos visuais, animação e conteúdo interativo,
desde esboços de roteiro até uma entrega final, inteiramente na nuvem.

•

Amazon ElastiCache pode fornecer
recursos de rastreamento, pontuaçã e
relatórios de pontos quase em tempo
real para dar suporte à gamificação.

•

•

Amazon GameLift fornece soluções para
hospedar servidores de jogos multijogador
baseados em sessões na nuvem, incluindo
um serviço totalmente gerenciado para
implantação, operação e dimensionamento
de servidores de aprendizado baseados em
jogos educacionais.

Kit de implantação de Farms de renderização na AWS oferece o
poder de computação para renderizar computação gráfica (CGI) de
alta qualidade e conteúdo de animação para aprendizado baseado
em jogos sem a necessidade de comprar ou oferecer suporte a
grandes grupos de servidores. Além disso, o Kit de Implantação de
Farm de Renderização reduz bastante o tempo de configuração e
manutenção de um grupo de servidor de renderização CGR.

Serviços AWS recomendados
GameLift

Uma solução de hospedagem de servidor de jogos dedicado que
implanta, opera e dimensiona servidores em nuvem para jogos
multijogadores. O GameLift aproveita o poder da AWS para
entregar a melhor latência possível, tempos de espera baixos de
jogadores e economia máxima de custos.

Amazon EC2

Oferece a plataforma de computação mais ampla e profunda,
com mais de 500 instâncias e opções do mais recente
processador, armazenamento, rede, sistema operacional
e modelo de compra para ajudá-lo a atender melhor às
necessidades de sua carga de trabalho. Suporta processadores
Intel, AMD e Arm.

Amazon Lumberyard

Um mecanismo de jogo AAA gratuito e multiplataforma

profundamente integrado à AWS e ao Twitch. Seja você um
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grande estúdio, um estudante ou hobby, o Lumberyard oferece
um conjunto crescente de ferramentas para criar jogos da mais
alta qualidade na AWS e envolver os fãs no Twitch.

Amazon Lumberyard Open 3D Engine

Um mecanismo de jogo de código aberto, multiplataforma e
compatível com disponível sob uma licença Apache 2.0. Oferece
aos desenvolvedores de jogos e simulações mais opções para
colaborar, personalizar e controlar os pipelines de produção.

O kit de implantação do Render Farm na AWS
Kit de desenvolvimento de software de código aberto (SDK)
que pode ser usado para implantar, configurar e gerenciar a
infraestrutura de farm de renderização na nuvem.

Casos de uso da solução AWS

1 / Geração de imagens geradas por computador (CGI) para conteúdo educacional

O aprendizado baseado em jogos (GBL) é uma estratégia educacional em que os jogos são aproveitados para aprimorar e otimizar o
aprendizado do aluno. Renderização de Farms na AWS fornece o poder de computação para renderizar computação gráfica (CGI) de alta
qualidade e conteúdo de animação para aprendizado baseado em jogos sem a necessidade de comprar ou oferecer suporte a grandes grupos
de servidores. Além disso, o Kit de Implantação de Farm de Renderização reduz bastante o tempo de configuração e manutenção de um
grupo de servidor de renderização CGR.
Serviços AWS usados: Amazon EC2, kit de implantação de farm de renderização na AWS
Veja o exemplo: Kit de Implantação de Farm de Renderização na AWS, Conceitos básicos de RFDK, Exemplo de ambiente de
desenvolvimento usando AWS Cloud9 e AWS CodeCommit, seu primeiro aplicativo RFDK

2 / Pontuação, placar e emblemas para incentivar a participação

A gamificação na educação pode ser benéfica para o crescimento e desenvolvimento do aluno, pois incorpora habilidades intrínsecas como
competição, empoderamento por meio da autonomia, resolução de problemas e pensamento crítico. A gamificação geralmente utiliza
sistemas de pontos, emblemas e tabelas de classificação. O Elasticache pode fornecer recursos de rastreamento, pontuação e relatórios de
pontos quase em tempo real para dar suporte à gamificação.
Serviços AWS usados: ElastiCache
Veja o exemplo: Crie um placar de líderes de jogos em tempo real com o ElastiCache para RedisRedis

3 / Crie um ambiente de jogo multiplayer

O aprendizado baseado em jogos (GBL) é uma estratégia educacional em que os jogos são aproveitados para aprimorar e otimizar o aprendizado
do aluno. A GameLift fornece soluções para hospedar servidores de jogos multijogador baseados em sessões na nuvem, incluindo um serviço
totalmente gerenciado para implantação, operação e dimensionamento de servidores de aprendizado baseados em jogos educacionais.
Serviços AWS usados: GameLift
Veja o exemplo: Exemplos do GameLift para Unity e C++ com back-end sem servidor, GameLift, Documentação do GameLift, GameLift Primer,
github.com/aws-samples/aws-gamelift-sample
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4 • As EdTechs estão na vanguarda da
transformação digital na sala de aula
Os últimos dois anos trouxeram mudanças sem
precedentes na forma como a educação usa a
tecnologia para apoiar o ensino, a aprendizagem,
a pesquisa e o serviço, com faculdades e
universidades explorando novas tecnologias não
previstas antes da pandemia.
Com mais de um ano de aprendizado, ensino e colaboração à distância, vimos uma
transformação incrível na comunidade educacional. Esperam-se oportunidades
de aprendizagem híbrida, e os líderes em K12, ensino superior e os alunos que
atendem fizeram história.
De acordo com a HolonIQ, em 2019, governos e escolas de todo o mundo
gastaram aproximadamente US$ 15,5 bilhões em instrução e avaliação digital
K12, representando quase 6% dos gastos globais com EdTech. Em 2020, os gastos
aumentaram para US$ 19,4 bilhões para apoiar o aprendizado remoto com 2021
estabelecendo um novo nível de demanda e forte impulso à medida que o K12
inicia uma ampla transformação digital em todo o mundo. Até 2025, o mercado
de instrução e avaliação digital K12 deverá crescer para aproximadamente US$
42,5 bilhões em 2025 a um CAGR de 17%.
Mas, o que é a transformação digital na educação e como ela se relaciona com
as EdTechs? A transformação digital é o termo amplo usado para descrever a
mudança do analógico para o digital, a integração de dispositivos e conectividade
com a Internet no aprendizado e a digitalização geral de processos e produtos
para melhorar a experiência de ensino e aprendizagem.
De acordo com um artigo da Tecnologia do Campus, as soluções EdTech estão
na interseção dessa transformação e, em todos os segmentos do mercado
educacional, “a pandemia impulsionou a adoção das soluções EdTech” e, como
resultado, criou oportunidades para as EdTechs atrairem novos clientes.
A demanda pelo mercado EdTech do segmento institucional é impulsionada
pelas vantagens sobre os modelos convencionais de aprendizado offline,
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“Estamos vendo uma tremenda transformação digital
em todo o mundo. Especificamente, na Índia, estamos
observando um crescimento nos segmentos Tier I e
Tier II com um rápido surgimento de soluções focadas
em alcançar os mercados Tier III e Tier IV. À medida
que vemos novas EdTechs entrarem no mercado
e desenvolverem novos produtos, recomendamos
que considerem o desenvolvimento de soluções que
atendam aos quatro níveis econômicos de acesso
em toda a Índia, definindo cidades de Nível I como
usuários com acesso a vários dispositivos, incluindo
laptops, smartphones ou tablets e uma forte conexão
com a Internet; Cidades de Nível II como usuários com
smartphone e conexão confiável à Internet; Cidades
de Nível III como usuários com um smartphone básico,
conexão de internet intermitente e eletricidade
intermitente; e cidades de Nível IV como usuários com
um telefone básico (não smartphone).”
– Manish Upadhyay, Conselheiro de EdTech e Empreendedorismo
do Acelerador UINCEPT (Índia)

infraestrutura tecnológica avançada e amplo alcance de soluções inovadoras
de aprendizado e treinamento. Com base na Curva de Adoção da Inovação, as
EdTechs focadas em vender para adotantes iniciais estão começando a basear suas
empresas em soluções que atraem adotantes tardios ou retardatários, à medida
que instituições em todos os cantos do mundo aceleram suas transformações
digitais. Por exemplo, soluções EdTech para videoconferência pré-pandemia
esperava 50% de adoção com interesse crescente e, no verão de 2021, esse
número se aproximou de 100% de adoção. O HolonIQ relata que a educação

está sub digitalizada com menos de 4% dos gastos globais em tecnologia e,
como setor, a educação é um retardatário digital com menos de 4% dos gastos
gerais alocados ao digital, apresentando um sério desafio, dada a escala do
que está para acontecer. A economia do conhecimento e as habilidades futuras
exigem uma transformação digital massiva e, embora acelerada pela COVID-19,
ainda há muito a percorrer.

Membros AWS EdStart em Destaque
Tower Education Technologies (Tower)

A missão da
(Estados Unidos) é construir tecnologia inovadora para impactar as instituições de
ensino superior de forma positiva e produtiva. Seu principal produto, o InspirED,
integra nativamente o sistema de informações do aluno, ConnectED™, com o
LMS, BlendED™ e uma solução de engajamento profissional, CollaboratED™. Até
o momento, a Tower capacitou estudantes e partes interessadas institucionais
em faculdades e universidades na Malásia, Hong Kong, Filipinas, China, América
Latina e América do Norte.
“Nosso principal produto InspirED® é uma plataforma EdTech baseada em
nuvem gratuita para universidades de todo o mundo, para que possam buscar
a excelência acadêmica e apoiar o sucesso dos alunos. A equipe do AWS
EdStart dedicou um tempo para entender nossa missão e objetivos. E não
apenas ajudou a sermos mais eficientes no desenvolvimento de tecnologia,
mas também a encontrar soluções para manter os custos baixos e ajudar a
equipe a planejar o que vem a seguir à medida que crescemos, para fornecer a
melhor experiência possível para nossos clientes.” – Ben Shank, CEO da Tower
Education Technologies

Xingzhe AI (China) fornece às instituições de educação e treinamento

uma plataforma de aprendizado gamificada e conteúdo de curso que ajuda mais
de 10.000 alunos em mais de 40 países a entender e dominar o valor prático
da programação de IA. A empresa fornece uma plataforma de treinamento que
usa uma combinação de teoria e aprendizado por reforço prático para ensinar
os alunos sobre a teoria e os conceitos de IA em um ambiente de aprendizado
adaptativo. Para impulsionar sua plataforma, a equipe usa o SageMaker para
criar, treinar e implantar os modelos de ML com infraestrutura, ferramentas e
fluxos de trabalho totalmente gerenciados. A equipe também usa o serviço para
agendar e modelar algoritmos básicos para economizar o tempo da equipe e
proporcionar uma melhor experiência de usuário final aos alunos.

“A Xingzhe AI e a AWS apoiaram em conjunto um acampamento de verão
de IA para ajudar as crianças a explorar o mundo da inteligência artificial
gamificada. A equipe da Xingzhe AI trouxe algoritmos profissionais de
aprendizado por reforço para treinar os alunos, e deu explicações específicas
sobre a aplicação do aprendizado por reforço profundo em jogos para
estimular o interesse das crianças pela IA. Estamos ansiosos para continuar
nosso relacionamento com a AWS, bem como usar seus serviços de IA.”
– Chen Hongyu, CEO da Xingzhe AI

Platzi (Colômbia) é uma solução educacional que ajuda estudantes
de todo o mundo a adquirir novas habilidades sob demanda e a se
manterem atualizados com a indústria de tecnologia. Com a Platzi,
os alunos podem aprender quando e onde quiserem, seguindo cursos
inspiradores de design, marketing, negócios e programação dos melhores
profissionais para aumentar as habilidades de carreira.
“A missão da Platzi é transformar a economia digital por meio da educação
online. Para conseguir isso, precisamos de recursos de computação de classe
mundial para ajudar a garantir a disponibilidade da plataforma e dimensionar
rapidamente para dar suporte aos alunos ao redor do mundo. A AWS permitiu
oferecermos suporte a centenas de milhares de alunos simultaneamente em
na plataforma. Com facilidade, podemos dimensionar instantaneamente a
infraestrutura de 1.000 ou 100.000 alunos simultaneamente. À medida que
crescemos, o suporte da equipe da AWS ajudou a alcançar a tranquilidade
necessária para dimensionar nossos negócios.”
– Ronald Escalona, Diretor de Engenharia de Nuvem na Platzi, Inc.
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O que você pode
alcançar com a AWS
Construa rapidamente suas soluções e continue a oferecer
aos professores e alunos serviços ininterruptos para suas
necessidades de ensino à distância usando Amazon (ECS). O
serviço fornece o serviço de computação fundamental que é
essencial para a criação de aplicativos de Internet robustos.
Você também pode usar os recursos de dimensionamento
dinâmico e preditivo do Amazon EC2 Auto Scaling para
ajudar a manter a disponibilidade do aplicativo e permitir
que você adicione ou remova automaticamente instâncias
do EC2 de acordo com as condições em que você definir
ou implantar o AWS Fargate, que é um mecanismo de
computação sem servidor e com pagamento conforme o uso
que permite que você se concentre na criação de aplicativos
sem gerenciar servidores para dimensionar os aplicativos
conforme necessário. AWS Amplify simplifica ainda mais
a criação, implantação e hospedagem de sites estáticos,
aplicativos da Internet de página única e aplicativos
renderizados no lado do servidor em apenas alguns cliques.
Amplify Studio é um ambiente de desenvolvimento visual
que permite criar de forma mais simples aplicativos de
Internet e móveis completos. Com o Amplify Studio, você
pode criar rapidamente um back-end de aplicativo, criar
componentes avançados de interface de usuário (IU) e
conectar uma IU ao back-end com o mínimo de codificação.
Amazon Chime SDK ajuda você a criar aplicativos virtuais
de vídeo on-line que permitem que professores e tutores
criem sessões de sala de aula escaláveis e sob demanda para
seus alunos. Após o início da aula, os participantes podem
compartilhar vídeos, conversar e silenciar a si mesmos. Os
professores também podem compartilhar conteúdo usando
vídeos compartilhar e silenciar todos os alunos com um
modo de foco especial.
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Serviços AWS recomendados
Amazon (ECS)

O serviço permite criar para dimensionar com contêineres
e é um serviço de orquestração de contêiner totalmente
gerenciado, que facilita a implantação, o gerenciamento e o
dimensionamento de aplicativos em contêiner.

Amazon Chime e Amazon Chime SDK

O serviço de comunicações que permite que você encontre,
converse e faça chamadas de áudio e vídeo dentro e fora
da organização, usando um único aplicativo. Amazon
Chime SDK, um conjunto de componentes de comunicação
em tempo real que os desenvolvedores podem usar para
adicionar rapidamente recursos de mensagens, áudio, vídeo e
compartilhamento de tela aos seus aplicativos de Internet ou
móveis, aprimorando a experiência de aprendizado com salas
de aula virtuais integradas.

Sem servidor na AWS

Criar e executar aplicativos sem pensar em servidores. Mudar de
ideia para o mercado mais rapidamente, reduzir seus custos e
eliminar a sobrecarga operacional para que as equipes possam
lançar soluções rapidamente, obter feedback e interagir para
chegar ao mercado mais rapidamente.

“As EdTechs transformaram a educação e continuarão a ganhar
impulso à medida que educadores, instituições e famílias
experimentam os benefícios, suporte e eficiência que as
EdTechs estão permitindo em todo o mundo. Seja ajudando
com a resiliência do aluno, desenvolvendo monitores virtuais
para administrar exames para aliviar a pressão dos testes nos
alunos ou auxiliando os alunos com ajuda na lição de casa
sob demanda, as EdTechs estão mudando a sala de aula como
a conhecemos hoje para um ambiente acessível que atende
aos alunos onde eles estão, e permite que os professores se
concentrem mais no aluno.”
– John Gamba, Diretor de Programas Inovadores e Empreendedor
Residente, Catalyst @Penn GSE (Estados Unidos)

Casos de uso da solução AWS
1 / Criar um site WordPress que funcione como o portal da empresa

Criar uma plataforma de publicação WordPress na Internet para criar blogs e sites que podem ser personalizados por meio de uma ampla seleção
de temas, extensões e plugins.
Serviços AWS usados: Aurora, Amazon ECS, Serverless Architecture
Veja o exemplo: Alta disponibilidade do WordPress por Bitnami na AWS

2 / Bate-papo e videoconferência para salas de aula virtuais

Criar um aplicativo de sala de aula virtual usando os recursos de comunicação em tempo real.
Serviços AWS usados: Amazon Chime SDK
Veja o exemplo: Uso do Amazon Chime SDK para mensagens, do Amazon Chime SDK para JavaScript, criação de um aplicativo de sala de aula
virtual usando o Amazon Chime SDK

3 / Criar um aplicativo de sala de aula virtual usando arquiteturas orientadas a eventos e sem servidor
e práticas de CI/CD
Criar uma plataforma de Internet para entregar conteúdo usando os benefícios do sem servidor: elasticidade, baixo esforço operacional e
velocidade de lançamento no mercado de novos recursos.
Serviços AWS usados: Amazon API Gateway, AWS Lambda, Step Functions, Amazon S3, Amazon DynamoDB, Amazon Cognito
Veja o exemplo: Criar um aplicativo da Internet sem servidor

4 / Quando os alunos fazem testes e exames remotamente, um fiscal humano verifica a identidade e monitora o
exame por meio da câmera em seu computador. Os serviços de supervisão virtual podem alavancar IA e ML
para dar suporte ao supervisor humano e permitir que o supervisor monitore mais alunos simultaneamente.

Um aplicativo da Internet que permite supervisionar os alunos durante os exames e cursos, aproveitando plataformas digitais, câmeras dos alunos e IA e
ML para evitar comportamentos não autorizados e validação de identidade. ML para evitar comportamentos não autorizados e validação de identidade.
Validar uma foto do aluno com a foto de inscrição; verificar objetos como celulares, tablets e outros elementos proibidos; detectar e contar várias pessoas;
extrair texto da carteira de estudante; e analisar o áudio do microfone do aluno para detectar conversas.
Serviços AWS usados: Amazon Rekognition, AWS Lambda, Amazon Cognito, Amazon API Gateway, DynamoDB
Veja o exemplo: Virtual Proctor using Amazon Rekognition + Video
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5 • A qualificação da força de trabalho está
sendo complementada por soluções EdTech
O Fórum Econômico Mundial afirma que, “em meio
a todas as dificuldades da era da pandemia, também
houve desenvolvimentos positivos dentro das
empresas que estão ajudando a estabelecer as bases
para a transformação do local de trabalho.”
Uma das maiores envolve como as organizações encaram o aprendizado e
o desenvolvimento e, se as empresas aproveitarem a oportunidade, podem
aprimorar e requalificar os funcionários em um ritmo mais rápido do que
nunca. Com base no relatório do Fórum Econômico Mundial e PwC Upskilling
para a Prosperidade Conjunta: “Metade de todos os funcionários em todo
o mundo precisá ser requalificados até 2025 – e esse número não inclui
todas as pessoas que atualmente não estão empregadas.” De acordo com a
Forbes, a educação contínua e a qualificação não são mais um “privilégio” ou
benefício para os funcionários, são um imperativo comercial para empresas
e funcionários prosperarem em uma economia do século XXI. E, com base
em um estudo recente da Amazon e da Accenture, “Requalificação para uma
economia pós-pandemia”, que analisa mais de 188 milhões de transições de
emprego e mostra a crescente importância de adquirir habilidades técnicas
e científicas para passar para empregos com altos salários e demanda; é
importante se concentrar em adquirir habilidades digitais e técnicas. Para
conseguir isso, as EdTechs estão construindo canais de suporte robustos,
permitindo a mobilidade de talentos e, como afirma o Banco Mundial,
promovendo uma colaboração mais próxima entre alunos, instituições,
empregadores e governo, apoiando a transferência de aprendizado e
habilidades entre os mercados.
A EdSurge afirmou recentemente que as “forças que transformaram as salas
de aula também aceleraram a adoção do aprendizado digital em treinamento
no local de trabalho”, resultando em mais aprendizado habilitado por

“Durante a pandemia, vimos a força de trabalho evoluir
em todos os setores e a necessidade de habilidades
digitais aumentar. Vimos as EdTechs fornecerem
ferramentas de aprendizado e desenvolvimento além
da sala de aula padrão e aplicar essas ferramentas de
aprendizado para ajudar a capacitar a força de trabalho
à medida que o mundo entra em um novo normal.
Dois exemplos são o Kunjani, que ajuda a transformar
o conteúdo de aprendizado com IA para torná-lo
corporativo e divertido, transformando o conteúdo
em um jogo que aprimora, integra e engaja equipes
remotas usando aprendizado misto, e o Spiky AI, que
maximiza programas de educação e treinamento usando
aprendizado de máquina para aumentar o envolvimento
em reuniões online e programas de aprendizagem.”
– Janos Barberis, Cofundador da SuperCharger Ventures
(Reino Unido)

tecnologia de laptops e smartphones, cursos e certificados relacionados ao
trabalho e Capital também recentemente destacou essa tendência, citando
que a escassez global de talentos humanos deverá ser superior a 85 milhões
de pessoas até 2030, e a importância da educação como um ingrediente
crítico para requalificar a força de trabalho nova e existente. À medida que
as necessidades de qualificação continuam sendo destacadas, as startups
EdTech estão fornecendo às organizações em todo o mundo ferramentas
de aprendizado digital para treinamento no local de trabalho, plataformas
de aprendizado personalizadas para ajudar funcionários e empregadores a
acompanhar o progresso e programas de microcredenciamento para ajudar
os alunos a demonstrar domínio em áreas específicas.
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Membros AWS EdStart em Destaque
Panzofi

(Colombia) é uma plataforma de aprendizagem colaborativa
seguindo o modelo de rede social que une criadores de conteúdo educacional e
consumidores de conteúdo educacional. A rede de aprendizagem é uma plataforma
multifacetada que permite a interação entre educadores e alunos, permitindo que
os consumidores encontrem recursos para requalificação em uma ampla variedade
de conhecimentos. Por meio de algumas funcionalidades dentro da plataforma, os
alunos podem aprender qualquer assunto com mais rapidez e encontrar conteúdos
personalizados de acordo com as interações, comportamento e participação.

(África do Sul) é um jogo de aprendizado e desenvolvimento
que aprimora, integra e envolve equipes remotas usando jogos de aprendizado
misto. Para acelerar os jogos, os participantes são alocados em equipes e
engajados por meio de pontos, limites de tempo e atividades, usando batepapo, recursos de quadro branco, salas de discussão, enquetes, apresentações e
compartilhamento de vídeo.
“A qualificação é um investimento crucial para manter sua força de trabalho
adaptável às mudanças do mercado. O Kunjani, desenvolvido pela AWS,
aumenta o retorno desse investimento combinando videoconferência, jogos
de aprendizado misto e colaboração para tornar o aprendizado duradouro.
O crédito promocional da AWS deu a liberdade de iterar e acelerar o
desenvolvimento de nosso produto. Com a AWS, podemos implantar e
dimensionar perfeitamente a solução em nuvem para nossos clientes
corporativos, dando a eles a tranquilidade de que estão recebendo a melhor
segurança da categoria, reduzindo o ciclo de vendas pela metade.”
– Hans Zietsman, CEO e Cofundador da Kunjani

do mundo para o ensino de programação. O painel de instrutor unificado
permite que os instrutores vejam o código de seus alunos, respondam
a perguntas, e assumam o controle dos ambientes de desenvolvimento
integrados em tempo real, além de fornecer métricas perspicazes sobre o
envolvimento de cada aluno. Salas de Codificação usam Amazon EC2, para
capacidade de computação segura e redimensionável; Amazon Aurora, pelo
desempenho e disponibilidade de bancos de dados de nível comercial a 1/10
do custo; e Amazon EBS, para armazenamento em bloco de alto desempenho
e fácil de usar em qualquer escala.

“A qualificação profissional é, de longe, nosso segmento de crescimento mais rápido
nas Salas de Codificação. As demandas das organizações para construir, implantar e
engajar rapidamente seus alunos significam que temos que agir rapidamente para
oferecer suporte a casos de uso emergentes e novas tecnologias. As equipes da
EdStart e da AWS foram absolutamente fundamentais para fornecer os recursos de
que precisamos para atender a centenas de milhares de MAU como uma startup de
estágio pré-Série A.” – Sasha Varlamov, CEO e Fundadora das Salas de Codificação

“AWS tem sido uma aliada muito relevante para a Panzofi, graças ao suporte
que AWS EdStart dá ao setor de EdTech. Um exemplo claro é como podemos
usar ferramentas de tecnologia para aprimorar nosso público mais rapidamente
que antes. É importante que os funcionários andem na mesma velocidade que
as empresas para serem competitivos. Na Panzofi, ajudamos a diminuir essa
lacuna sendo a ponte para compartilhar conhecimento entre as comunidades de
colaboradores, onde eles podem participar com exemplos práticos e reais.”
– Juan Igua, CEO e Fundador da Panzofi

Kunjani

Coding Rooms (Estados Unidos) é a primeira sala de aula virtual

“Vimos um aumento na adoção de EdTechs no
Sudeste Asiático nos últimos 2 anos, com forte
interesse e crescimento dos investidores. Várias
rodadas de investimento maiores nos últimos meses
também demonstram confiança e potencial nesses
mercados. À medida que o mercado se expande,
estamos vendo as EdTechs ganharem força com
soluções de qualificação focadas em aprendizado
baseado em idiomas e aprendizado corporativo.”
– Alex Ng, Diretor Administrativo da EduSpaze (Singapura)
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O que você pode
alcançar com a AWS

Serviços AWS recomendados

A AWS permite que as EdTechs implantem LMS populares do
mercado com um modelo de preços de pagamento conforme o
uso. Essas plataformas prontas para uso permitem que as EdTechs
criem soluções escaláveis nas quais podem compartilhar conteúdo
de treinamento, realizar testes e realizar avaliações online. Essas
soluções de treinamento online
ajudam milhões de estudantes adultos
e em idade escolar a aprender e
dominar as habilidades necessárias
para a força de trabalho moderna.
As EdTechs também podem usar
o Amazon Pinpoint para criar
uma estratégia abrangente de
envolvimento do cliente e ajudá-los
em sua jornada de aprendizado.
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Amazon S3

Este serviço é um armazenamento de objetos construído para
recuperar qualquer quantidade de dados de qualquer lugar. Isso
significa que clientes de todos os tamanhos e setores podem usá-lo
para armazenar e proteger qualquer quantidade de dados para uma
variedade de casos de uso, como data lakes, sites, aplicativos nativos
da nuvem, backups e análises.

Amazon CloudFront

Forneça conteúdo em segurança com baixa latência e altas velocidades
de transferência. Ajuda a otimizar a entrega dinâmica de conteúdo da
Internet com a infraestrutura de rede global da AWS desenvolvida para
fins específicos e rica em recursos que oferece suporte à terminação de
borda e WebSockets.

AWS Amplify

Um conjunto de ferramentas e recursos criados para fins específicos
que permite que desenvolvedores front-end de Internet e de
dispositivos móveis criem aplicativos de pilha completa de maneira
rápida e fácil. Conecte aplicativos móveis e da Internet a recursos
novos e existentes da AWS em poucas linhas de código.

Casos de uso da solução AWS

1 / Aprenda com especialistas da AWS. Aprimore as habilidades e o conhecimento de suas equipes.
Construa seu futuro na Nuvem AWS.

À medida que as equipes de tecnologia aumentam suas habilidades em tecnologias de nuvem, as certificações de habilidades reconhecem
seu trabalho árduo, validam as habilidades técnicas e incentivam o aprendizado individualizado ou a participação nas aulas. A AWS oferece
certificações em níveis crescentes de habilidade, bem como gerais para áreas de conhecimento específicas. O número de certificações entre a
equipe de suporte pode ser usado como uma métrica para acompanhar o progresso da requalificação da nuvem.
Serviços AWS usados: AWS Certifications
Veja o exemplo: Certificação AWS, Programas de treinamento e Certificação AWS

2 / Ganhe experiência prática e gratuita com a plataforma, os produtos e os serviços da AWS

O nível gratuito da AWS oferece a capacidade de explorar e experimentar os serviços da AWS gratuitamente até os limites especificados para cada
serviço. O nível gratuito é composto por três tipos diferentes de ofertas, um nível gratuito de 12 meses, uma oferta sempre gratuita e avaliações
de curto prazo. Os serviços com nível gratuito de 12 meses permitem que você use o produto gratuitamente até os limites especificados por um
ano a partir da data de criação da conta.
Serviços AWS usados: Nível gratuito da AWS, tutoriais práticos, whitepapers e guias da AWS
Veja o exemplo: Conceitos básicos da AWS, Aprenda com a AWS, whitepapers e guias da AWS, AWS Quick Starts, nível
gratuito da AWS

“Na América Latina, nos dois primeiros anos da pandemia, vimos um crescimento exponencial de startups
EdTech focadas em requalificação tecnológica. Essa continua sendo uma das maiores tendências em nossa
região, seguida por escolas de codificação, campos de treinamento digital e aprendizado de tecnologia
para crianças. Prevemos que a América Latina também irá aprofundar o uso da IA aplicada à tecnologia
educacional; buscar tecnologias para resolver desafios com educação de massa no que se refere a áreas
com e sem conectividade; e concentrar-se em reengajar os alunos que desistiram durante a pandemia.”
– Sabrina Seltzer, Chefe de Empreendedorismo do Instituto para o Futuro da Educação (México)
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6 • EdTechs estão sendo chamadas para
ajudar no bem-estar dos alunos
Em todo o mundo, educadores e cuidadores estão
buscando resiliência e suporte de recuperação para
lidar com a incerteza que foi criada como resultado
dos últimos 24 meses.
De acordo com Penn GSE, Escola de Pós-Graduação em Educação da Universidade
da Pensilvânia, “o ensino na era do COVID-19 abalou as bases de como os
professores sempre entenderam e praticaram a escolaridade”, além de criar
profundas preocupações em relação à saúde, segurança e educação dos alunos
e finanças. Os alunos enfrentaram um estresse adicional dentro e fora da sala
de aula, e desafios de atendimento e conectividade e são solicitados a aprender
durante uma série de interrupções contínuas.
Em um artigo recente sobre “Os efeitos persistentes do aprendizado não pescado”,
a McKinsey captura a realidade de que os alunos não tiveram a oportunidade
de concluir todo o aprendizado que teria sido concluído em um ano típico,
deixando os alunos em média cinco meses atrás em matemática e quatro meses
atrasados na leitura até o final do ano letivo, com a pandemia ampliando as
lacunas de desempenho e atingindo mais duramente os alunos historicamente
desfavorecidos. A McKinsey aponta que “o bem-estar mais amplo dos alunos não
é independente dos acadêmicos Os pais cujos filhos ficaram significativamente
para trás academicamente são um terço mais propensos a dizer que estão muito
ou extremamente preocupados com a saúde mental de seus filhos e, de acordo
com o artigo, “esses desafios de saúde mental não resolvidos provavelmente
terão um efeito indireto sobre os acadêmicos daqui para frente, com pesquisas
mostrando que traumas e outros problemas de saúde mental podem influenciar
a frequência das crianças, sua capacidade de concluir os trabalhos escolares
dentro e fora da sala de aula e até mesmo a maneira como aprendem.”
Simultaneamente, os pais estavam mais próximos do que nunca da educação
de seus filhos e, em setembro de 2021, a Semana da Educação afirmou que os
pais da pandemia estavam mais engajados, com mais de 79% dos educadores
entrevistados afirmando que a comunicação entre pais e escola aumentou.
Embora a tecnologia já tenha sido considerada uma barreira entre escolas e pais,
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“É importante que o AWS EdStart esteja destacando
a importância significativa, identificada por líderes
de pensamento e profissionais de educação,
bem como líderes de políticas, em atender às
complexas necessidades de bem-estar de alunos e
funcionários. A importância dos Inovadores EdTech
na identificação e resposta a esta tendência não
pode ser exagerada.”
- Jane Swift, Presidente e Diretora Executiva do Learn Launch
Institute [Instituto de Lançamento de Aprendizagem]
(Estados Unidos)

especialmente para populações carentes, também permitiu que mais famílias se
conectassem diretamente com a educação dos alunos, transformando-se no que
o artigo da Semana da Educação chama de “um ponto brilhante, em um cenário
caótico e era incerta, com a conversa se afastando da disciplina e passando para
“aqui está o que podemos fazer juntos para garantir que seu filho continue
aprendendo e crescendo.”
Com um foco renovado na aceleração do aprendizado e no bem-estar mental,
que o Catalyst da Penn GSE define como “um estado de bem-estar, no qual a
saúde física e psicológica é mantida, as EdTechs estão sendo chamadas para
ajudar a complementar a experiência geral do aluno. À medida que novas
soluções são desenvolvidas, as EdTechs que entram neste espaço devem se
concentrar em garantir que a privacidade do aluno seja levada em consideração,
independentemente da região, e se familiarizar com os regulamentos focados
em privacidade de dados, como a Lei de Portabilidade e Responsabilidade de
Seguros de Saúde (HIPPA), Produção Geral de Dados (GDPR), Informações de
Identificação Pessoal (PII), Regra de Proteção de Privacidade Online das Crianças
(COPPA), que são bem conhecidas por toda EdTech e devem ser abordadas ao
trabalhar com dados confidenciais dos alunos.”

UniWellBeing (Reino Unido) reúne

Membros AWS EdStart em Destaque
Littera Education

(Estados Unidos) está ajudando a acelerar
aprendizado em parceria com escolas K12 para fazer da tutoria uma extensão
da escola e fornecer uma maneira simples de projetar, gerenciar e monitorar
programas acadêmicos com eficiência para dimensionar a tutoria para todos os
alunos que precisam.

“Os distritos receberam mais financiamento do governo federal e já aceleramos
nosso plano original várias vezes. À medida que avançamos mais rápido, as escolhas
que precisamos fazer em torno de nossa tecnologia também são mais rápidas.
É muito reconfortante saber que temos o AWS EdStart como um recurso nesse
processo.” – Justin Serrano, CEO e Fundador da Littera Education

Lessonbee (Estados Unidos) é uma plataforma de aprendizagem online

com lições, cursos e aulas que permitem aos usuários encontrar seu caminho
para saúde nas séries K-12 e além. Na Lessonbee, os membros podem acessar e
criar experiências de aprendizado para desenvolver conhecimentos, habilidades e
valores para uma vida saudável.
“O AWS EdStart apoiou no dimensionamento de acordo com nossos clientes.
Estamos usando um conjunto completo de ofertas da AWS para nossos serviços
de nuvem, que fornecem ferramentas holísticas a preços competitivos, incluindo
ferramentas de desenvolvedor para entrega contínua de nossos lançamentos
e ferramentas para dimensionar nossos servidores conforme a necessidade.
Queríamos uma solução completa, e a AWS é perfeita para isso.”
– Reva McPollom, CEO e Fundador da Lessonbee

estratégias de envolvimento dos alunos, ciência
comportamental e métodos de saúde mental
baseados em evidências para fornecer intervenção
precoce e promover ações em alunos em todo
o EUA, Reino Unido e Austrália. UniWellBeing
torna divertida a construção de hábitos saudáveis,
combinando atividades sociais com recursos
para construir habilidades de enfrentamento e
resiliência, o que resulta em alunos mais saudáveis
e produtivos. A plataforma oferece conteúdo
em pedaços pequenos por meio de ferramentas
interativas, vídeos e podcasts que aprimoram
o relaxamento, o foco, a energia, o humor e a
produtividade. A privacidade de dados para a
saúde dos alunos é fundamental, e a UniWelllBeing
queria melhorar sua segurança e infraestrutura
para atender às leis locais de privacidade de dados
na Austrália, no Reino Unido e nos EUA. A equipe
decidiu migrar para a AWS e começou a usar
Amazon VPC, Amazon EC2 e Amazon RDS para
ajudá-los a obter uma certificação ISO/IEC 27001 e
começar a adicionar recursos adicionais ao produto.

“Só havia uma empresa que fornecia a cobertura e a
segurança necessárias, e era a AWS. Como membro
do AWS EdStart, a equipe do AWS EdStart revisou
nossa infraestrutura existente e nos permitiu migrar
rapidamente para a AWS. A segurança dos dados
é fundamental, ainda mais ao armazenar dados
confidenciais dos alunos. A hospedagem na AWS
também ajudou a obter o credenciamento ISO/IEC
27001 e conquistar clientes em novos territórios.”
– Hugh Griffiths, Fundador e CEO da UniWellBeing

EdTechs estão sendo chamados para ajudar no bem-estar dos alunos | AWS EdStart 27

O que você pode alcançar
com a AWS
A AWS permite que EdTechs criem experiências de sala de aula
virtual com o Amazon Chime SDK. A experiência de sala de aula
virtual ajuda educadores e alunos a navegar facilmente e participar
de aulas virtuais sem sair do LMS ou iniciar um aplicativo de
terceiros - minimizando a necessidade de aprender um novo
sistema. A AWS também desenvolveu um programa de garantia
de segurança que usa as melhores práticas para privacidade global
e proteção de dados para ajudá-lo a operar com segurança na
AWS e para fazer o melhor uso do
ambiente de controle de segurança.
Essas proteções de segurança e
processos de controle são validadas
de forma independente por várias
avaliações independentes de terceiros.
Para obter mais informações,
consulte as Perguntas Frequentes
sobre privacidade de Dados de
Conformidade da AWS e as páginas
da internet de responsabilidade
compartilhada da AWS.
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Serviços AWS recomendados
Centro de Segurança da Amazon

Automatizar as verificações de segurança da AWS e centralizar os
alertas de segurança. Reduza o risco com verificações automatizadas
com base em uma coleção de controles de segurança selecionados
por especialistas e simplifique o gerenciamento de conformidade com
recursos de mapeamento integrados para estruturas comuns como
CIS, PCI DSS, HIPAA e COPPA.

Estrutura bem arquitetada da AWS

A Ferramenta Bem Arquitetada da AWS foi projetada para ajudálo a analisar o estado de seus aplicativos e cargas de trabalho e
fornece um local central para as melhores práticas e orientações
de arquitetura. É baseada na Estrutura Bem Arquitetada da
AWS, desenvolvida para ajudar os arquitetos de nuvem a criar
infraestruturas de aplicativos seguras, de alto desempenho,
resilientes e eficientes.

Amazon Chime SDK

Incorpore recursos comprovados de comunicação em tempo
real em seus aplicativos. O Amazon Chime SDK é um conjunto
de componentes de comunicação em tempo real que os
desenvolvedores podem usar para adicionar rapidamente recursos
de mensagens, áudio, vídeo e compartilhamento de tela a seus
aplicativos da Internet ou móveis.

7 • Tendência emergente: Ambientes virtuais usando
realidade aumentada (RA) e realidade virtual (RV)
De acordo com a HolonIQ, até 2025, as aplicações
de tecnologia avançada em educação e aprendizado
se tornarão cada vez mais integradas aos principais
processos de educação e entrega de aprendizado,
e os gastos com ferramentas de RA e RV devem
aumentar para US$ 12,6 bilhões, o dobro do gasto
esperado de IA e ML.
À medida que educadores, alunos e cuidadores continuam aprendendo os
benefícios da gamificação e do envolvimento dos alunos, RA e RV surgiram
com novas ferramentas para apoiar seus currículos no K12, ensino superior e
aprendizado ao longo da vida. Com essas experiências, os alunos podem fazer
viagens de campo ao redor do mundo, exercitar suas habilidades cognitivas
e se envolver em ambientes de aprendizagem imersivos em casa ou na sala
de aula.
Rita Ferrandino, Sócia Fundadora da Arc Capital Development, afirma: “Agora
é a hora dos inovadores de EdTech aproveitarem o poder do metaverso para
mudar os paradigmas de aprendizado e melhorar drasticamente os resultados
da educação. A realidade virtual desbloqueia equitativamente o poder da
educação para um mundo em mudança e, quando os alunos estão envolvidos
por meio de movimento, descoberta e experiência em um ambiente imersivo,
eles aprendem. Essa imersão leva à motivação que resulta em retenção de
conhecimento e experiências de aprendizado otimizadas.”

ambientes 3D combinados com hardware de RV para fornecer experiências
imersivas aos usuários. Ainda que nos estágios iniciais, essas tecnologias estão
ganhando força à medida que o aprendizado online continua a ganhar impulso
a longo prazo. Isso pode ser visto em corporações estabelecidas como Meta
(anteriormente Facebook), e outros gigantes da tecnologia estão construindo
soluções RA/RV para experiências imersivas dos alunos. A Meta recentemente
comprometeu US$ 150 milhões para construir um programa de educação para
ajudar no desenvolvimento de tecnologia e treinar as partes interessadas em
integrar ferramentas de RA e RV nas salas de aula.
De acordo com Ferrandino, “a educação pode alavancar o potencial do metaverso
para avançar nos métodos de ensino que produzirão aceleração de desempenho
enquanto preparam os alunos para a força de trabalho moderna. A Brookings
Institution divulgou recentemente um resumo de políticas “Um Mundo Totalmente
Novo: A educação Encontra o Metaverso” incentivando a indústria da educação
a abraçar e liderar, e não ficar para trás, pois o metaverso fornece um salto
digital sem precedentes. Os visionários da educação que criam soluções podem
aproveitar as pesquisas mais recentes baseadas em evidências para informar e
avaliar a eficácia dos ambientes de aprendizado de realidade virtual para inspirar
o envolvimento dos alunos e o aprendizado profundo e significativo. Por meio
de pesquisas rigorosas e melhorias contínuas, podemos fornecer mudanças
educacionais transformadoras.”

Na educação, a RA pode introduzir elementos virtuais em cenários do mundo real,
enquanto a RV pode levar os usuários a ambientes completamente simulados
e realistas. RA pode ser acessada em dispositivos digitais, enquanto RV requer
equipamentos de fone de ouvido específicos. Com bilhões de dispositivos
móveis disponíveis, é mais fácil que nunca oferecer experiências de RA que
podem ajudar a incentivar o envolvimento dos alunos e conectar ainda mais
os educadores com os alunos. À medida que os ambientes virtuais se tornam
populares, as instituições também estão se voltando para a RV, que aproveita
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Membros AWS EdStart em Destaque
Virtuleap (Portugal) é uma startup de RV educacional focada em levar

avaliação cognitiva e treinamento para o próximo nível usando gamificação. As
habilidades cognitivas são as principais habilidades que permitem que seu cérebro
aprenda, leia, lembre, raciocine e preste atenção, além de permitir que você
execute suas tarefas diárias. Para ajudá-lo a fortalecer essas habilidades, a equipe
da Virtuleap, que inclui neurocientistas cognitivos, auditivos e neurocientistas,
desenvolveu um sistema de jogo proprietário que aproveita a realidade
virtual para ajudar os usuários a melhorar suas habilidades e acompanhar seu
desempenho. Os treinamentos se concentram em sete categorias principais:
1) orientação espacial, 2) memória, 3) atenção, 4) flexibilidade, 5) resolução de
problemas, 6) processamento e 7) controle motor. Os usuários recebem treinos
diários que variam de dois a dez minutos. De acordo com a equipe, o uso de
RV permite um corpo e mente mais fortes, levando a um maior processamento
cognitivo e resultados de aprendizado em comparação com aplicativos de
aprendizado 2D.
“O uso dos serviços da AWS ajudou a ficarmos em conformidade com HIPAA e
seguir as diretrizes do GDPR. Criamos uma infraestrutura técnica robusta na AWS
que é escalável, rápida e segura. A AWS forneceu as ferramentas para dimensionar
conforme necessário e permite que paguemos com base no consumo, o que ajuda a
reduzir custos e entender melhor nossos gastos.”
- Amir Bozorgzadeh, Cofundador e CEO, Virtuleap

Kriativar (Brasil) ajuda as escolas a se diferenciarem aplicando tecnologias

emergentes, como realidade mista, visão computacional, reconhecimento de
voz e muito mais no processo de aprendizagem para aumentar o envolvimento
dos alunos. Eles oferecem soluções para escolas e empresas que permitem
que os clientes criem o próprio conteúdo, incluindo livros, revistas, vídeos e
jogos educacionais interativos para ajudar os alunos a melhorar as habilidades
criativas, técnicas e sócio-emocional. Usando RA/RV e gamificação, a Kriativar
ajuda os clientes a lançar plataformas virtuais de aprendizado que vão além
das aulas online, permitindo a interação entre os usuários e expandindo o
engajamento dos alunos em todas as disciplinas. As tecnologias de treinamento
da Kriativar alcançaram mais de 200.000 funcionários por meio de jogos de
tabuleiro virtuais interativos e treinamentos gamificados e holográficos, e
venderam mais de 10.000 brinquedos inteligentes e livros inteligentes. Eles
estão atualmente em processo de construção do metaverso do Grupo Ânima,
um dos maiores grupos de ensino superior do Brasil, e estão trabalhando ao
lado de corporações, instituições de ensino e mais de 2.000 alunos e professores
para resolver desafios de engajamento de aprendizagem nas escolas de ensino

fundamental. A Kriativar hospeda todas as suas soluções de back-end na AWS.
Eles usam o AWS Lambda, um serviço de computação sem servidor que permite
executar código com qualquer aplicativo; Amazon S3 para armazenar e proteger
seus dados; e Amazon Route 53 para uma maneira confiável e econômica de
encaminhar usuários finais para seus aplicativos.

“Além de garantir uma ótima infraestrutura, a AWS abriu portas para a Kriativar
participar de eventos, seminários e diversas outras oportunidades por meio do
programa AWS EdStart. Dizer que fazemos parte do grupo de EdTechs que estão
associadas ao AWS EdStart dá uma vantagem competitiva e demonstra a excelência
do nosso desempenho. Sempre que precisarmos, podemos contar com a equipe de
especialistas da AWS para ajudar a projetar melhor nossas soluções.”
– Sofia Fada, CEO da Kriativar

Zoptiks

(Estados Unidos) é uma plataforma virtual de viagem de campo
4D que usa RA. Combinando produção de vídeo, modelagem 3D e educação,
a missão da Zoptiks é criar as melhores viagens de campo virtuais do mundo.
De acordo com a Zoptiks, pesquisas iniciais mostraram que as salas de aula
encontraram aumentos de 36% no envolvimento dos alunos, 72% na disposição
de tentar uma viagem de campo virtual (em comparação com assistir a um vídeo
típico) e 45% na compreensão do assunto . A Zoptiks foi desenvolvida para ajudar
alunos do jardim de infância ao oitavo ano a aprender e reter informações como
fariam em uma viagem de campo presencial, apoiar professores com currículos
plug-and-play para aprimorar suas aulas e ajudar organizações parceiras como
zoológicos, aquários e museus monetizam viagens de campo virtuais. A Zoptiks
usa o Amazon Lightsail para instâncias de servidor virtual privado (VPS) simples
de usar; Serviço de e-mail Simples da Amazon (Amazon SES), um serviço de
e-mail em nuvem de entrada e saída de alta escala; e Serviço de Armazenamento
Simples da Amazon (Amazon S3), um serviço de armazenamento de objetos.

“O AWS EdStart ajudou a construir e crescer em infraestrutura de classe mundial
sem ter que nos preocupar com a conta, permitindo explorar opções de tecnologia
sem as barreiras que muitas startups encontram. Nos conectaram com líderes de
pensamento em educação de todo o mundo, ajudando a aprender os meandros do
mercado para entender as necessidades de nossos clientes.”
– Hari Kunduru, Fundador da Zoptiks
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O que você pode alcançar com a AWS
Com o Amazon Sumerian, você pode criar cenas altamente
imersivas e interativas executadas em hardwares populares,
como Oculus Go, Oculus Rift, HTC Vive, HTC Vive Pro
e Lenovo Mirage, bem como em dispositivos móveis
Android e iOS. Por exemplo, você pode criar uma sala de
aula virtual que permita treinar novos funcionários em
todo o mundo ou criar um ambiente virtual que permita
que os alunos façam viagens de campo digitais para
qualquer lugar. O Sumerian facilita a criação dos blocos de
construção necessários para criar experiências 3D altamente
imersivas e interativas, incluindo a adição de objetos como

personagens, móveis, paisagem, projetar, animar e criar
scripts de ambientes. Sumerian não requer conhecimento
especializado e você pode criar cenas diretamente do seu
navegador. Aqui está um blog sobre Como criar ambientes
virtuais integrados ao Amazon Sumerian.

Serviços AWS recomendados
Amazon Sumerian

Criar e executar facilmente aplicativos 3D, realidade aumentada (RA)
e realidade virtual (RV) baseados em navegador. Você pode criar e
executar aplicativos de realidade virtual (RV), realidade aumentada
(RA) e 3D de maneira rápida e fácil, sem exigir nenhuma programação
especializada ou experiência em gráficos 3D.

Amazon Polly

Transforme texto em fala realista, permitindo que você crie
aplicativos que falam e construam categorias inteiramente novas
de produtos habilitados para fala. Polly usa tecnologias avançadas
de aprendizado profundo para sintetizar a fala humana com som
natural. Com dezenas de vozes realistas em um amplo conjunto
de idiomas, você pode criar aplicativos habilitados para fala que
funcionam em muitos países diferentes.

flexibilidade de escolher as ferramentas que melhor atendem aos
requisitos do seu aplicativo.

AWS Elemental MediaConvert

Este é um serviço de transcodificação de vídeo baseado em arquivo
com recursos de nível de transmissão. Permite que você crie
facilmente conteúdo de vídeo sob demanda (VOD) para transmissão
e entrega multitelas em escala. O serviço combina recursos
avançados de vídeo e áudio com uma interface simples de serviços
da Internet e preços de pagamento conforme o uso. Você pode se
concentrar em fornecer experiências de mídia atraentes sem ter que
se preocupar com a complexidade de construir e operar sua própria
infraestrutura de processamento de vídeo.

Amazon Kinesis

Facilita a coleta, o processamento e a análise de dados
de transmissão em tempo real para que você possa obter
conhecimento oportuno e reagir rapidamente a novas informações.
Amazon Kinesis oferece os principais recursos para processar dados
de streaming de maneira econômica em qualquer escala, além da

32 AWS EdStart | Tendência emergente: Ambientes virtuais usando realidade aumentada (RA) e realidade virtual (RV)

Casos de uso da solução AWS

1 / Construir conteúdo educacional
para RA/RV para fornecer conteúdo
interativo e ajudar os alunos a
visualizar conceitos e materiais. Ao
integrar RA e RV a outros serviços
de IA e ML da AWS, você pode criar
instrutores virtuais para fornecer
instruções aos alunos.
O Amazon Sumerian é um serviço gerenciado que
permite criar e executar aplicativos e materiais 3D,
RA e RV para seu aplicativo da Internet educacional
ou exibição de RV. Você pode criar cenas imersivas e
interativas que são executadas em RA e RV, dispositivos
móveis e um navegador da Internet.
Serviços AWS usados: Amazon Sumerian, Amazon Lex,
AWS Lambda, DynamoDB
Veja o exemplo: Como: Criar um treinador virtual
com realidade virtual do Amazon Sumerian e
Amazon Machine Learning – Parte 1, Como fazer:
Criar um treinador virtual com realidade virtual do
Amazon Sumerian e Amazon Machine Learning –
Parte 2, Amazon Sumerian, Tutoriais do Amazon
Sumerian, Documentação do desenvolvedor do
Amazon Sumerian, Tutorial do Amazon Sumerian,
Instruções: Criar ambientes virtuais integrados ao
Amazon Sumerian
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Próximos Passos
É um momento emocionante na indústria de EdTech e um excelente momento para lançar sua empresa.
Como uma startup EdTech, a AWS está aqui para ajudá-lo. Abaixo estão alguns recursos para começar.

1 | AWS EdStart

O acelerador de startups AWS EdTech ajuda empreendedores a criar a
próxima geração de soluções de aprendizado, análise e gerenciamento
de campus online na Nuvem AWS. O acelerador foi projetado para
permitir que as startups de EdTech avancem mais rapidamente por
meio de benefícios como suporte financeiro sem capital por meio do
Crédito Promocional da AWS, treinamento e suporte técnico, acesso a
uma comunidade global de especialistas em EdTech e muito mais. Há
uma razão pela qual mais startups criam na AWS do que qualquer outro
provedor: Estamos aqui para ajudá-lo a ter sucesso, desde o início.
AWS EdStart ajuda os empreendedores de EdTech a criar soluções
seguras, escaláveis e econômicas. Se sua empresa tem grandes sonhos
de revolucionar a educação, inscreva-se no AWS EdStart sempre que
estiver pronto para iniciar sua jornada.

2 | AWS Treinamento e Certificação

AWS provides training that is fast, scalable and cost-effective, either in
a classroom or online, making it flexible for your workforce to learn at
their own pace. We can help bring wider cloud skills to your business
that will continue to unlock the full potential of the cloud once you’re
ready for the next steps.

3 | Rede de parceiros da AWS (APN)

Obtenha ajuda de nossa ampla rede de parceiros, de consultoria a
tecnologia. Temos parceiros de entrega experientes que podem ajudar
sua empresa a aproveitar ao máximo a Nuvem AWS e cumprir seus
objetivos específicos de nuvem.
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4 | AWS IQ

Conclua projetos mais rapidamente com freelancers certificados pela
AWS e empresas de consultoria. Pague diretamente pela AWS somente
quando o trabalho estiver concluído e você estiver satisfeito.

5 | AWS Marketplace

Um catálogo digital com milhares de listagens de software de
fornecedores de software independentes que facilitam a localização,
teste, compra e implantação de software executado na AWS. Explore as
soluções de educação e aprendizado no AWS Marketplace.

6 | AWS Eventos e Webinars

A AWS tem uma comunidade de aprendizado ativa onde você pode
participar dos próximos eventos, treinamento, conferências de
networking, demonstrações e muito mais. Inscreva-se para alguns dos
nossos próximos eventos.

Agradecimentos especiais aos Membros AWS EdStart ,
colaboradores e especialistas do setor destacados neste guia.
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