
 Acesso universal para todas as idades 
Dê aos seus alunos, professores e funcionários acesso ao mais recente software criativo líder da indústria para que 
possam conceber, partilhar e publicar conteúdos convincentes em todos os meios e dispositivos.

 Previsibilidade orçamental e implementação flexível
Uma compra de baixo custo, de preço fixo, de licença única com um contrato anual ou plurianual para dispositivos 
pertencentes ou alugados pela escola, e utilizadores que frequentam ou trabalham para a escola. E todas as opções de 
licenciamento incluem uma Consola de Administração baseada na web que facilita a gestão centralizada e a 
implementação de licenças.

 Acesso para aulas presenciais, híbridas e de ensino à distância 
Com licenças de utilizador nomeado, as escolas podem facultar a um estudante ou professor o acesso à Creative 
Cloud em qualquer dispositivo que utilizem, incluindo dispositivos pessoais em casa. Isto permite o acesso a 
ferramentas digitais essenciais, quer as aulas sejam presenciais ou remotas. As escolas podem também adquirir 
licenças de dispositivos partilhados para permitir o acesso a aplicações Creative Cloud num determinado dispositivo 
no laboratório ou na sala de aula.

 Integra-se com as ferramentas que já utiliza 
Os seus alunos e professores já estão a utilizar muitas aplicações diferentes no seu ensino e aprendizagem. Com as 
integrações Creative Cloud, facilitamos o acesso a estas ferramentas através do Google Classroom and Drive, 
Microsoft Teams and OneNote, Canvas, e muito mais.

 Recursos gratuitos de instrução e ensino à distância para ajudar a envolver os estudantes
O Adobe Education Exchange https://edex.adobe.com oferece desenvolvimento profissional gratuito e colaboração entre 
professores e alunos. Venha descobrir os conteúdos

Licenciamento flexível para escolas primárias e secundárias e profissionais 
até ao 12º.

Apresente o Adobe Creative Cloud à sua escola ou distrito com opções de licenciamento acessíveis e 
fáceis de gerir, disponíveis através do Adobe (VIP). Irá melhorar o ensino e a aprendizagem - quer as 
aulas sejam presenciais ou online - enquanto ajuda os estudantes a desenvolverem competências 
digitais essenciais para o sucesso na faculdade e na carreira.  

Conheça os beneficios:

Opções de licenciamento:

Creative Cloud desktop apps

Shared device licenses*

- Conjunto completo de aplicações desktop Creative Cloud (serviços limitados)
- Licenças para cada computador, e não para cada utilizador (ideal para 
laboratórios)
- Distribuição escalável para um local escolar ou distrito
- Termos de licença flexíveis de 1-4 anos
- 29,82€ por licença por ano com compra mínima de 25 licenças por local escolar 
e 500 por distrito***

Creative Cloud for enterprise All Apps for K–12

Named-user licenses
- Conjunto completo de aplicações e serviços da Creative Cloud 
(apenas adequado à idade)
- Licenças para cada estudante, docente e/ou membro do pessoal
- Distribuição escalonável para um centro escolar ou distrito
- Termos de licença flexíveis de 1-4 anos
- 5,90€ por licença por ano com compra mínima de 300 licenças por 
instalação escolar ou 2500 por distrito para novos clientes 
qualificados.**

Adobe Creative Cloud K–12 
opções de licenciamento

https://edex.adobe.com


Creative Cloud para instituições de ensino†

Dê aos seus alunos, professores e funcionários as ferramentas digitais 
para criar um trabalho espantoso.

Componente Uso
Desktop apps
Adobe Photoshop Editar e compilar imagens, utilizar ferramentas 3D, editar vídeo, e criar pinturas digitais.

Adobe Photoshop Lightroom Editar, organizar, armazenar e partilhar facilmente fotografias a partir de qualquer lugar.

Adobe Photoshop Lightroom 
Classic

Organize, edite, e processe em lote todas as suas fotos digitais com uma aplicação focada 

Adobe Illustrator Criar gráficos e ilustrações baseadas em vectores para impressão, web, vídeo, e telemóvel.

Adobe InDesign Desenho de layouts profissionais para impressão e publicação digital.

Adobe Dimension Criar facilmente imagens 3D de alta qualidade e fotorealistas.

Adobe Acrobat Pro Criar, proteger, assinar, colaborar, e imprimir documentos e formulários PDF.

Adobe InCopy Permitir que escritores e designers trabalhem simultaneamente no mesmo documento.

Adobe Bridge Navegue, organize, e pesquise as suas fotografias e ficheiros de desenho num lugar central.

Adobe Premiere Pro Editar vídeo com ferramentas de edição de alto desempenho, líderes da indústria.

Adobe After Effects Criar gráficos de movimento cinematográfico e efeitos visuais.

Adobe Audition Gravar, misturar, e restaurar áudio para emissão, vídeo, e filme.

Adobe Premiere Rush Criar, editar, e partilhar vídeos online em qualquer lugar.

Adobe Media Encoder Produzir rapidamente ficheiros de vídeo para praticamente qualquer ecrã.

Adobe Prelude Simplificar a importação e o registo de vídeo a partir de qualquer formato de vídeo.

Adobe Character Animator Transformar a arte 2D em personagens vivas e animadas.

Adobe Dreamweaver Conceber visualmente e desenvolver sítios web modernos e com capacidade de resposta. 

Adobe Animate Desenho de animações interactivas com ferramentas de desenho de vanguarda para múltiplas plataformas. 

Adobe XD
Desenho de animações interactivas com ferramentas de desenho de vanguarda para múltiplas 
plataformas. 

Adobe Spark for Education
Criar gráficos de marca, páginas web, e histórias em vídeo animadas - em minutos.

Aplicações móveis
Adobe Aero Conceber e partilhar experiências interactivas em realidade aumentada.

Adobe Capture
Capte inspiração à sua volta e transforme-a em elementos para a produção que pode trazer 
para o seu processo criativo através do PC e dos dispositivos móveis.

Adobe Photoshop on iPad, 
Photoshop Lightroom, Photoshop 
Mix, and Photoshop Fix

Traga o poder da imagem digital para os seus dispositivos móveis e sincronize o seu 
trabalho com o Photoshop e o Lightroom no desktop 

Adobe Fresco††, Adobe Illustrator 
on the iPad, Illustrator Draw, 
Photoshop Sketch, and Comp

Desenhe, pinte, ilustre, e crie layouts nos seus dispositivos móveis.

Adobe Premiere Rush and 
Prelude Live Logger

Cria histórias visuais e vídeos animados, e edita com o poder de Premiere Pro no telemóvel.

Serviços principais
Creative Cloud Libraries Guarde, navegue e partilhe activos das Bibliotecas mesmo dentro das suas aplicações Creative Cloud.

Creative Cloud Assets
Armazenar, gerir e partilhar ficheiros com colegas, mesmo que não tenham o seu próprio 
membro Creative Cloud.

Creative Cloud Market
Aceda a gráficos vectoriais, ícones, padrões e outros recursos de design para utilização em 
todos os seus projectos criativos.

Outras ferramentas e serviços 
Adobe Fonts Encontre a fonte perfeita para os seus desenhos.

Implementação e apoio
Centralized administration tools Gerir e localizar licenças de utilizadores nomeados e dispositivos a partir da Consola web

Creative Cloud Packager Centralizar as aplicações e actualizações nos seus departamentos ou instituição.

Technical support Obter apoio técnico avançado 24x7 para permitir ajuda na instalação

Onboarding webinar
Levante-se e comece a funcionar rapidamente com um webinar de introdução que o 
acompanha ao longo do processo de implementação.

Storage Acesso ao armazenamento em nuvem para partilha de ficheiros e colaboração com base na web
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†  Internet connection required. Syncing functionality requires a separate download and agreement to additional terms. The applications are not available in all countries or languages, 
may require user registration, and may be subject to change or discontinuation without notice. Additional fees or membership charges may apply. 

††  Adobe Fresco is available on all iPads running iOS 12.4, but we recommend an iPad Pro compatible with Apple Pencil. Limited release on Windows 10 restricted to Surface Pro, 
Surface Book, Surface Studio, and Wacom Mobile Studio Pro. View system requirements at https://helpx.adobe.com/fresco/system-requirements.html?

*  K–12 District License available to qualifying accredited primary and secondary or K–12 school legal entities (i.e. school districts). A legal entity may purchase and use district licenses 
across qualified primary and secondary school sites within the legal entity/school district and for use in administrative offices and/or a fully-owned educational training center used 
to educate active faculty and staff and/or enrolled primary and secondary school students.
 Legal entity refers to an organization that has responsibility for the procurement and contract management of multiple individual primary and/or secondary schools, for example, 
a district, county, state, or government agency.

** Minimum order quantities vary by region.
 Adobe, the Adobe logo, Acrobat, Adobe Audition, Adobe Dimension, Adobe Premiere, Adobe Premiere Rush, After Effects, Creative Cloud, the Creative Cloud logo, Dreamweaver, 
Illustrator, InCopy, InDesign, Lightroom, Photoshop, and Prelude are either registered trademarks or trademarks of Adobe in the United States and/or other countries. All other 
trademarks are the property of their respective owners. © 2020 Adobe. All rights reserved. Printed in the USA. 12/20
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