
 

Caros Professores e Administradores Escolares,  

Ouvimos todos os vossos comentários sobre a importância do Software ActivInspire da 
Promethean nas vossas salas de aula e, com base nesses comentários, temos o prazer 
de informar que decidimos continuar a manter e apoiar o nosso popular Software 
ActivInspire. A resposta incrível ao nosso serviço de conversão de Flipcharts destacou 
a importância, o valor e o trabalho árduo que os nossos clientes colocaram nos 
milhões existentes de aulas e atividades ActivInspire criados ao longo da última 
década. Queremos garantir que a nossa base fiel de professores possa continuar a 
utilizar este conteúdo agora e no futuro. 

Na verdade, porque a resposta ao nosso serviço de conversão de Flipcharts do 
ActivInspire no formato ClassFlow foi tão tremenda, simplesmente não conseguimos 
dar vazão a tanta procura. Com a decisão de continuarmos a manter e apoiar o 
software ActivInspire, já podem continuar a usar os vossos Flipcharts dentro do 
ActivInspire e gerir a transição para o ClassFlow ao vosso próprio ritmo. Por 
conseguinte, decidimos, a partir de hoje, suspender o serviço de conversão 
indefinidamente. Para os clientes que já tiverem enviado os seus Flipcharts para a 
Promethean, iremos honrar o nosso compromisso de os converter no formato 
ClassFlow; no entanto, não podemos comprometer-nos com uma data de conclusão 
da conversão e pedimos que sejam pacientes. Recordamos que, se desejarem 
converter os vossos Flipcharts no formato ClassFlow, podem usar o conversor 
automático que presentemente existe no ClassFlow e esperamos que a 
funcionalidade deste continue a melhorar ao longo do tempo.  

Para os professores que migraram com sucesso para o pacote de produtos do ClassFlow 
e converteram o vosso conteúdo do ActivInspire no formato ClassFlow, estamos 
entusiasmados por poderem empenhar-se com os vossos alunos num ambiente de 
aprendizagem verdadeiramente envolvente. A Promethean continua a dedicar-se ao 
desenvolvimento do ClassFlow como a nossa plataforma de próxima geração para o 
fornecimento de aulas. As soluções baseadas na nuvem, tais como o ClassFlow, 
representam o futuro da tecnologia da educação e oferecem oportunidades adicionais 
para o envolvimento dos alunos na sala de aula.  

Obrigado pelos vossos muitos anos de apoio constante ao ActivInspire e a Promethean 
espera continuar a servir-vos com soluções de software que envolvam e motivem os 
alunos a aprender. 

 


