


SOBRE A CLIPESCOLA

Somos uma plataforma de transformação digital 
para as escolas, unificando soluções de 
comunicação, ambiente virtual de aprendizado, 
marketing e meios de pagamento.

Desenvolvemos soluções para simplificar, automatizar e 
unificar as tarefas do dia a dia das escolas. Com a 
ClipEscola, você pode otimizar mais de DUZENTAS 
atividades de todos os departamentos da sua instituição 
de ensino, migrando do analógico para o digital, de 
maneira simples, organizada e gradual. Com isso, a sua 
escola economiza tempo, reduz custos e melhora o 
engajamento de pais e alunos com a instituição de ensino.



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL EM NÚMEROS

R$40.873.056,00
Recursos economizados

para as escolas

*Atualização novembro de 2020

1.7 milhão
Nossos clippers

411 milhões
Clips enviados 

pelo mundo

491.789
Eventos realizados nas salas 

virtuais

4.200 horas
Tempo médio economizado por 

escola em um ano

4,7 milhões de horas
Economia de tempo 

nas escolas

R$36.000,00
Economia média por escola em 

um ano



TUDO O QUE SUA ESCOLA PRECISA

Garanta os recursos para o 
ensino híbrido, como 
transmissão de aulas ao vivo, 
aplicação de prova e envio de 
materiais à distância

09

Agenda digital para se 
comunicar com pais, alunos e 
colaboradores da escola em 
tempo real

10

Reduza em até 99% os custos 
da escola com impressões, 
folders e colagens

11

Otimize mais de 200 tarefas do 
dia a dia

01

Melhore o engajamento de
pais e alunos em até 90%

02

03 Faça captação de novas 
matrículas à distância

Assine documentos e 
contratos virtualmente

04

05

06

07

08

Proporcione recursos para 
recuperação automatizada de 
inadimplência

Monitore e aumente a retenção 
de alunos

Disponibilize pagamentos via 
celular e sem burocracia

Economize até 90% do tempo 
dos colaboradores com as 
atividades de agenda e 
divulgação de eventos



CONHEÇA O PROGRAMA DE

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL M3I



O programa de transformação digital M3I tem como objetivo a 

convergência de todos os canais de comunicação da Escola, 

dos recados da Agenda, Tesouraria, Coordenação, Marketing 

ao RH, inserindo todos os times da instituição na era da 

comunicação Mobile, com abrangência 360o e com 

assistência de Inteligência Artificial,  Potencializando todos os 

resultados da sua escola: captação, retenção, rematrícula, 

ensino híbrido, produtividade, economia financeira e aumento 

da satisfação de pais, alunos e colaboradores. O programa 

consiste em quatro trilhas de amadurecimento digital que as 

instituições de ensino devem percorrer.



QUATRO ESTÁGIOS DE 
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL 

A jornada é gradativa e vai desde o estágio mais básico, no 
qual a presença da tecnologia é quase zero, até o estágio 
máximo de transformação digital. Para começar, é preciso 
saber em qual estágio de maturidade a sua escola está. Esse 
diagnóstico é conduzido por um especialista da ClipEscola. 

PAPEL
ESTÁGIO 01

360°

INTELIGÊNCIA
ARTIFICIAL

MOBILE
ESTÁGIO 02

ESTÁGIO 03

ESTÁGIO 04



JORNADA DE

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL M3I









VOLTA ÀS AULAS

COM A CLIPESCOLA



RECURSOS DA CLIPESCOLA PARA VOLTA ÀS AULAS

Ofereça na sua escola todas as ferramentas necessárias para conciliar alunos remotos e presenciais de forma 
ágil, segura e efetiva. Faça a transmissão das aulas presenciais simultaneamente para os alunos que estiverem 
em casa ou grave-as para enviar depois; envie materiais; receba trabalhos; aplique provas e muito mais.

01 Transmissão de aulas ao vivo 

e controle de participação nelas

02 Controle de participação nas 
aulas ao vivo

03
Gravação e envio das aulas 10 Envio e recebimento de materiais 

e trabalhos

04
Inclusão da cantina e outros 
fornecedores terceirizados no
fluxo de comunicação

05 Aplicação de provas

06 Controle de entrega e 
visualização

07 Integração entre alunos 
presenciais e remotos

08 Registro de todas as atividades 
híbridas

09 Monitoramento da aproximação 
dos pais na escola



REALIZE MATRÍCULAS E REMATRÍCULAS PARA 

SUA ESCOLA DE FORMA TOTALMENTE DIGITAL



Na ClipEscola, disponibilizamos dois recursos especiais para que sua instituição realize matrículas, 
rematrículas e, ainda, disponibilize pagamento de títulos de cobrança de forma digital e totalmente segura.

ASSINATURA DIGITAL

Assine documentos e contratos de 

matrículas à distância. Método 

simples, rápido, seguro e válido 

juridicamente.

CLIPPAG

Taxas de geração de boletos abaixo 

do praticado pelos bancos, 

pagamento direto pelo celular e 

cobrança automática de 

inadimplentes

RECURSOS ESPECIAIS PARA SUA ESCOLA CRESCER 



FALAR COM A INTERATIVAR

Utilize a tecnologia a favor da sua escola!
Entre em contato com a Interativar e fale com um de nossos especialistas

interativar interativar interativar-soluções-educacionais

www.interativar.com.br

https://interativar.com.br/



