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Modelo do headset ClassVR: CVR-255-64

Headset de Realidade 
Virtual e Guia de Uso



1.1. Conectando o Cabo de Alimentação a Mala de 4 e 8

Abra a mala pressionando os botões de trava para baixo. Conecte o cabo de alimentação 
na parte de trás da mala certificando-se de que está totalmente inserida.

Seção 1
A Mala de Armazenamento e Headset
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1.2. O Hub USB

O hub USB montado no canto superior esquerdo da caixa é usado para carregar cada 
fone de ouvido por meio dos cabos conectados. Quando a unidade estiver carregando, 
você verá uma luz verde aparecer no hub.

1.3. Carregar os headsets  

Para carregar os headsets coloque-os cuidadosamente de volta na maleta de transporte, 
certificando-se de que o cabo USB-C dentro da maleta esteja acessível. Em seguida, 
conecte o cabo à porta USB-C na parte inferior do headset. Quando cada dispositivo 
estiver carregando, você verá uma luz aparecer na parte inferior do headset.

Quando os headsets estiverem totalmente carregados, recomendamos desligar a fonte 
de alimentação da rede elétrica. Certifique-se de que os headsets estejam totalmente 
carregados antes do primeiro uso.

Certifique-se de que o círculo no logotipo ClassVR esteja voltado para baixo quando 
colocado de volta na caixa. Isso garante que o soquete USB-C esteja no lado correto.
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1.4. O headset ClassVR à primeira vista

Depois de carregado, para ligar o headset CVR-255-64, mantenha o botão liga / desliga 
pressionado por 5 segundos. Para desligar o headset, mantenha o botão liga / desliga 
pressionado até que a janela pop-up seja exibida dentro do headset. A partir daqui, selecione 
a opção ‘Desligar’ ‘olhando’ o texto na tela e use o botão de ação para selecionar.

Aumentar o volume

Volume baixo

Controles de botão

Selecionar/ 
Botão de ação

Botão do Menu 

Botão de energia

Botão voltar

1. Correia de cabeça 6. Microfone 11.  Lente esquerda do fone de ouvido

2. Botões do fone de ouvido 7. Micro USB Slot 12.  Sensor de proximidade

3. Câmera 8.  Saída de fone de 
ouvido de 3.5mm

13.  Lente de fone de ouvido direito

4. Microfone 9. Botão de energia 14.  Alto-falante esquerdo

5.  Aumentar/diminuir o 
volume

10.  Preenchimento 
facial

15. Alto-falante direito
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Portas de conexão do headset ClassVR

Preenchimento facial do headset ClassVR
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1.5. O controlador de mão ClassVR

1. Botão de gatilho/ação

2. Controlador de navegação

3. Botão de opção

4. Botão Voltar

5. Cabo USB-C

6. Adaptador USB-C para USB-A

7. Punho de corpo texturizado

O controlador de mão USB pode ser 
conectado a um headset  ClassVR por 
meio do cabo USB fornecido. Sendo 
alimentado exclusivamente pelo 
headset durante o uso, o controlador 
de mão não precisa ser carregado.

Ao encaixar em um fone de ouvido 
CVR-255-64, o adaptador USB-A não 
é necessário, portanto, remova-o 
antes de usar.

1
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Ao imergir os alunos em um ambiente de aprendizagem virtual 
com os headsets  ClassVR, o controlador opcional permite que 
os alunos explorem intuitivamente seu ambiente virtual com uma 
fluidez e controle completo recém-descobertos.

  Compatível com
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1.6. Como ajustar a alça de cabeça

Puxe as tiras e, em seguida, use os fechos de 
velcro para apertar as tiras de modo que o fone de 
ouvido se encaixe com segurança e conforto na 
cabeça de cada aluno.

1.7. Como substituir o enchimento

Puxe o apoio facial de espuma suavemente para fora da caixa do fone de ouvido, tomando 
cuidado ao redor das duas lentes. Recoloque a espuma na posição desejada, certificando-
se de que o tecido macio esteja enfiado atrás das duas lentes e o sensor de proximidade 
esteja visível.

1.8. Como limpar o headset e o controlador

Para evitar a transferência de condições contagiosas como conjuntivite (olho rosa), não 
compartilhe o headset ou o controlador com pessoas com condições contagiosas, 
infecções ou doenças, principalmente dos olhos, pele ou couro cabeludo. O headset e o 
controlador devem ser limpos entre cada uso com lenços antibacterianos não alcoólicos 
que não agridem a pele e com um pano de microfibra seco para as lentes.
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2.1. Ligando seu headset

Para ligar o headset ClassVR, basta pressionar e segurar o botão liga / desliga na parte 
superior esquerda do headset por cinco segundos. Você verá o logotipo ClassVR aparecer 
seguido pela tela do menu.

Para economizar energia, a tela será desligada quando o headset não estiver em uso. Basta 
colocar o headset em seu rosto para ativar o sensor e a tela será ligada novamente.

Seção 2
Aprenda o básico: como funcionam os 
headsets ClassVR?

Bluetooth Este ícone mostra se o Bluetooth 
está habilitado (desabilitado em algumas 
regiões).

ARC App Carregue atividades de Realidade 
Aumentada pré-configuradas. 

Informação de Dispositivo Exiba 
rapidamente informações sobre o headset. 

Ponto Branco (retículo) Trate este ponto 
como sua ferramenta de seleção para 
destacar os itens que você deseja abrir.

Experiências VR Mergulhe sua classe em 
uma grande variedade de experiências de 
realidade virtual, seja a partir das coleções 
fornecidas ou crie as suas próprias usando o 
Portal ClassVR.

Scanner de Código QR Usado para alternar 
rapidamente entre coleções de experiências 
de RV.

Wi-Fi Este ícone indica conectividade.

Nível de Bateria Mostrado como uma 
porcentagem. 

1 5
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Vire sua cabeça para encontrar o ícone que deseja selecionar. Olhe para o ícone. Você 
deve ver um ponto branco na localização do seu olhar.

2.2. Controles de navegação

Enquanto os alunos estão usando o headset ClassVR e ele não está sendo controlado pelo 
professor, eles podem navegar usando a cabeça e o botão de ação.

Para selecionar uma experiência

Para voltar para a tela do menu

Enquanto estiver usando o headset, balance a cabeça suavemente de um lado para o outro 
ou pressione o botão Voltar no lado superior esquerdo do headset.

Incline sua cabeça para a esquerda para rolar para a esquerda da tela. Incline-o para a 
direita para rolar para a direita.

Para navegar para a esquerda e para a direita sem se virar
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Enquanto visualiza uma imagem 360

2.3. Usando controles em uma experiência

Pressione e segure o botão de 
seleção para aumentar o zoom.

Incline a cabeça para se movimentar de um 
lado para o outro, sem se virar.

2.4. Para acessar experiências de realidade virtual

Basta abrir o aplicativo QR Scanner no headset e olhar para o QRKey 
no plano de aula relevante. Você ouvirá um bipe e as experiências de 
RV relacionadas estarão disponíveis.

2.5. Para acessar recursos de realidade aumentada

Quando você vê o logotipo ARC em um plano ou planilha, isso 
significa que você pode lançar conteúdo de Realidade Aumentada 
simplesmente olhando para ele! Primeiro, abra o aplicativo ARC na 
tela inicial do seu headset VR e, em seguida, olhe para a imagem no 
recurso de ensino para trazê-lo à vida.
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Antes de usar o headset
•  Leia e siga todas as instruções de configuração e operação fornecidas com o heaset.

•  Reveja as recomendações de hardware e software para uso do fone de ouvido. Risco de 
desconforto pode aumente se o hardware e o software recomendados não forem usados.

•  Seu headset e software não são projetados para uso com qualquer dispositivo não autorizado, 
acessório e/ou software. O uso de um dispositivo, acessório e/ou software não autorizado pode 
resultar em ferimentos a você ou outros, podem causar problemas de desempenho ou danos ao 
seu sistema e serviços relacionados.

•  Para reduzir o risco de desconforto, ajuste o foco de visualização para cada usuário antes de usar 
o headset.

•  Uma experiência confortável de realidade virtual requer um senso de movimento e equilíbrio 
intacto. Não use o headset quando estiver cansado; precisa dormir; sob estresse emocional 
ou ansiedade; ou quando sofre de resfriado, gripe, dores de cabeça, enxaquecas ou dores de 
ouvido, pois isso pode aumentar sua suscetibilidade a efeitos adversos.

•  Recomendamos consultar um médico antes de usar o headset se você estiver grávida, for idosa 
ou tiver anomalias da visão binocular ou outras condições médicas graves.

•  Para carregar os headsets, certifique-se de colocá-los dentro da caixa fornecida, com o cabo 
USB conectado a cada headset. Quando o estojo é conectado à rede elétrica usando o cabo  
de alimentação fornecido, a luz em cada headset deve acender para mostrar que está 
carregando. Quando os headsets estão totalmente carregados, recomendamos desligar a 
alimentação da rede.

Crianças

Os adultos devem se certificar de que as crianças usem o headset de acordo com estes avisos de saúde e 
segurança incluindo a garantia de que o headset seja usado conforme descrito na seção Antes de usar o 
headset e na seção Ambiente seguro.

Os adultos devem monitorar as crianças que estão usando ou usaram o headset para qualquer um dos 
sintomas descritos nestes avisos de saúde e segurança (incluindo aqueles descritos em Desconforto e 
estresse repetitivo Seções de lesão), e deve limitar o tempo que as crianças passam usando o headset e 
garantir que façam pausas durante o uso.

O uso prolongado deve ser evitado, pois isso pode impactar negativamente a coordenação mão-olho, 
equilíbrio e capacidade multitarefa. Os adultos devem monitorar as crianças de perto durante e após o 
uso do headset para qualquer diminuição dessas habilidades. Recomendamos que ClassVR seja usada por 
não mais do que 15 minutos em qualquer um lição. Sessões curtas de RV são muito envolventes e são a 
maneira perfeita de abrir um tópico ou reforçar um ponto-chave. O ClassVR player inclui uma notificação 
ao professor quando algum aluno estiver em RV por mais tempo do que o recomendado, que também é 
o limite recomendado para crianças por optometristas.

Convulsões

Algumas pessoas (cerca de 1 em 4000) podem ter tonturas graves, convulsões, espasmos oculares ou 
musculares ou desmaios provocados por flashes de luz ou padrões, e isso pode ocorrer enquanto estão 
assistindo TV, jogando videogame ou experimentando realidade virtual, mesmo que tenham nunca teve 

Section 3
Health and Safety Information
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uma convulsão e desmaio antes ou não tem histórico de convulsões ou epilepsia. Essas convulsões são 
mais comuns em crianças e jovens com menos de 20 anos. Qualquer um que apresentar algum desses 
sintomas deve interromper o uso do headset e consultar um médico. Qualquer pessoa que já teve uma 
convulsão, perda de consciência ou outro sintoma relacionado a uma condição epiléptica deve consultar 
um médico antes de usar o headset.

Precauções gerais

Para reduzir o risco de ferimentos ou desconforto, você deve sempre seguir estas instruções e observar 
estas precauções ao usar o headset:

•  Use apenas em um ambiente seguro: o headset produz uma experiência de realidade virtual 
imersiva que distrai você e bloqueia completamente sua visão do ambiente real.

•  Esteja sempre ciente de seus arredores antes de começar a usar e ao usar o headset. Tenha 
cuidado

•  Para evitar lesões e permanecer sentado, a menos que sua experiência com o conteúdo exija que 
você fique de pé.

• O uso do headset pode causar perda de equilíbrio.

•  Lembre-se de que os objetos que você vê no ambiente virtual não existem no ambiente real, 
então não se sente ou suba sobre eles, nem os use como apoio.

•  Lesões graves podem ocorrer por tropeçar, bater ou bater em paredes, móveis ou outros objetos, 
então limpe uma área para uso seguro antes de usar o headset.

•  Tome especial cuidado para garantir que você não esteja perto de outras pessoas, objetos, 
escadas, varandas, portas abertas, janelas, móveis, chamas abertas, ventiladores de teto 
ou luminárias ou outros itens que você possa esbarrar ou derrubar durante o uso - ou 
imediatamente depois de usar - o headset.

• Remova qualquer risco de tropeçar da área antes de usar o headset.

•  Lembre-se de que, ao usar o headset, você pode não perceber que pessoas podem entrar na sua 
área imediatamente.

• Não manuseie objetos pontiagudos ou perigosos durante o uso do headset.

•  Nunca use o headset em situações que requeiram atenção, como caminhar, andar de bicicleta 
ou dirigir.

•  Certifique-se de que o headset esteja nivelado e preso confortavelmente em sua cabeça e que 
você veja uma imagem única e nítida.

•  Certifique-se de que quaisquer cabos do fone de ouvido, se usados, não representem risco de 
tropeçar.

•  Use facilmente o headset para permitir que seu corpo se ajuste; use por apenas alguns minutos 
de cada vez no início, e apenas aumente o tempo de uso do fone de ouvido gradualmente à 
medida que se acostumar para a realidade virtual. Olhar ao redor ao entrar pela primeira vez na 
realidade virtual pode ajudá-lo a se ajustar a qualquer pequena diferença entre seus movimentos 
no mundo real e a experiência de realidade virtual resultante.

•  Não use o headset enquanto estiver em um veículo em movimento, como um carro, ônibus ou 
trem, pois isso pode aumentar a sua suscetibilidade a sintomas adversos.

•  Faça um intervalo de pelo menos 10 a 15 minutos a cada 30 minutos, mesmo se você achar que 
não precisa. Cada pessoa é diferente, portanto, faça pausas mais frequentes e mais longas sem 
sentir desconforto. Você deve decidir o que funciona melhor para você.

•  Se estiver usando fones de ouvido, ouvir som em volumes altos pode causar danos irreparáveis 
à sua audição. O ruído de fundo, bem como a exposição contínua a altos níveis de volume, 
podem fazer os sons parecerem mais baixos do que realmente são. Devido à natureza imersiva da 
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experiência de realidade virtual, não use o fone de ouvido com o som em um volume alto para que 
você possa manter a consciência do que está ao seu redor e reduzir o risco de danos auditivos.

Desconforto

Interrompa imediatamente o uso do headset se algum dos seguintes sintomas ocorrer: convulsões; 
perda de consciência; tensão ocular; olho ou espasmos musculares; movimentos involuntários; visão 
alterada, turva ou dupla ou outras anormalidades visuais; tontura; desorientação; equilíbrio prejudicado; 
coordenação mão-olho prejudicada; suor excessivo; aumento da salivação; náusea; tontura; desconforto 
ou dor na cabeça ou nos olhos; sonolência; fadiga; ou quaisquer sintomas semelhantes ao enjôo.

Assim como acontece com os sintomas que as pessoas podem sentir após desembarcar de um navio de 
cruzeiro, sintomas de exposição à realidade podem persistir e tornar-se mais aparente horas após o uso. 
Esses sintomas após-uso podem incluir os sintomas acima, bem como sonolência excessiva e diminuição 
da capacidade de realizar múltiplas tarefas. Esses sintomas podem aumentar o risco de ferimentos ao 
realizar atividades normais no mundo real.

•  Não dirija, opere máquinas ou se envolva em outras atividades visuais ou fisicamente exigentes 
que tenham consequências potencialmente graves (ou seja, atividades em que a ocorrência de 
qualquer sintoma possa levar à morte, ferimentos pessoais ou danos à propriedade) ou outras 
atividades que não sejam prejudicadas equilíbrio e coordenação olho-mão (como praticar 
esportes ou andar de bicicleta, etc.) até que você se recupere totalmente de quaisquer sintomas.

•  Não use o headset até que todos os sintomas tenham desaparecido completamente por várias 
horas. Certifique-se de ter configurado corretamente o headset antes de retomar o uso.

•  Esteja atento ao tipo de conteúdo que você estava usando antes do início de quaisquer sintomas, 
porque você pode estar mais sujeito a sintomas com base no conteúdo que está sendo usado.

• Consulte um médico se tiver sintomas graves e / ou persistentes.

Lesão por esforço repetitivo

O uso do dispositivo pode causar dores nos músculos, articulações ou pele. Se alguma parte do seucorpo 
ficar cansada ou dolorida ao usar o fone de ouvido ou seus componentes, ou se sentir sintomas como 
formigamento, dormência, queimação ou rigidez, pare e descanse por várias horas antes de usá-lo 
novamente. Se você continuar a ter algum dos itens acima sintomas ou outro desconforto durante ou 
após o uso, interrompa o uso e consulte um médico.

Choque elétrico

Para reduzir o risco de choque elétrico:

• Não modifique ou abra nenhum dos componentes fornecidos.

• Não use o produto se algum cabo estiver danificado ou se algum fio estiver exposto.

Damaged or broken device

• Dispositivo danificado ou quebrado.

•  Não tente reparar nenhuma parte do seu dispositivo por conta própria. Reparos só devem ser 
feitos pela Avantis Systems Ltd

Condições contagiosas

Para evitar a transferência de condições contagiosas como conjuntivite (olho rosa), não compartilhe o 
headset com pessoas com condições contagiosas, infecções ou doenças, principalmente dos olhos, pele 
ou couro cabeludo. O headset deve ser limpo entre cada uso com lenços antibacterianos não-alcoólicos 
que não agridem a pele e com um pano de microfibra seco para as lente.

Irritação na pele

O headset é usado próximo à pele e ao couro cabeludo. Pare de usar o fone de ouvido se notar inchaço, 
coceira, irritação na pele ou outras reações na pele. Se os sintomas persistirem, consulte um médico.
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EU Declaration of Conformity 
 

Manufacturer: Name:  Avantis Systems Ltd. 
  Address:  Unit 2 & 3, The Glenmore Centre, Waterwells Business Park, Quedgeley GL2 2AP 
 
Equipment: Model No: CVR-255-64 
  Description: Virtual Reality Headset 
  Accessories: USB Cable 
 
 
We, Avantis Systems Ltd, declare under sole responsibility that the above referenced product complies with the following 
directives: 
 

• Council Directive 2014/53/EC of the European Parliament and council on radio equipment. 
• Council Directive 2011/65/EU on the restriction of the certain hazardous substances in electrical and electronic 

equipment 
 
The following harmonized standards and normative documents are those to which the product's conformance is declared, 
and by specific reference to the essential requirements of the referenced Directives: 
 
RE Directive 
 
Article 3.1a (Health) 
EN 62209 - 2 : 2010+AMD1-2019 
EN 50566 : 2017 
EN 62479 : 2010 
EN 50663 : 2017 
EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 
 
Article 3.1b (EMC) 
EN 301 489 – 1 v2.2.3 
EN 301 489 – 3 v2.1.1 
EN 301 489 – 17 v3.2.4 
EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020 
EN 55035:2017+A11:2020 
EN IEC 61000-3-2:2019 
EN 61000-3-3: 2013+A1:2019 
 
Article 3.2 Radio 
EN 300 328 v2.2.2 
EN 301 893 v2.1.1 
EN 300 440 v2.2.1 
 
RoHS 
 
IEC 62321 - 3,4,5 (2013) 6 (2015) 7 (2017) 2008 Annex C 
 
 
Last two digits of the year in which           mark was affixed to the product: 21 
 
Signed on behalf of:   Avantis Systems Ltd 
(place and date of issue):  Gloucester, 20 August 2021 
Name: Mr. Nicholas Tuson  Function: Managing Director  Signature: _______________________ 



50 Maneiras Criativas é um guia prático e 
inspirador para usar ClassVR como uma 
ferramenta de ensino. Você descobrirá como 
alunos de todas as idades exploraram uma ampla 
variedade de conteúdos. As aulas usaram imagens 
de 360 graus, vídeos ou experiências interativas 
como um estímulo incrível em todo o currículo, 
da Antártica aos antigos maias e das Maldivas à 
Lua. Outros deram aos alunos a oportunidade de 
examinar modelos 3D de perto usando Realidade 
Aumentada; imagine segurar uma coruja da neve, 
uma espada romana ou um planeta distante em 
suas mãos! 

www.classvr.com/50-ways

Nosso guia de 50 maneiras criativas dá a você uma amostra da criatividade 
que vimos desenvolver conforme as escolas em todo o mundo exploram as 
possibilidades que a realidade virtual e aumentada pode oferecer na sala 
de aula. 

Sharks VRENGLISH Age 10-11

Fairview Elementary School, Fairfield, California, USALearning Aims:• To write a personal narrative/journal entry of a  

shark experience.• To use descriptive words to explain their experience.

CONTEXT

PRACTICAL SESSION

IMPACT ON LEARNING

Students have been researching sharks from all 

over the world. We have gone over key words and 

vocabulary related to sharks and students have then 

written an informational text about a specific shark 

and have become shark experts.

Underwater PlaylistI told my students that they will be writing a journal entry on a shark experience. They pretended they were divers looking 

for sharks. They used what we saw through ClassVR and/or used what we learned so far about sharks. We reviewed key 

words related to shark life, such as habitat, coral reef, and predator. I then walked students through their first VR experience. 

I played our first track “Adventures in Nature” and gave students thinking time to consider what they saw in the video. They 

paired up to share and discuss what they saw. We move on to “Diving with Sharks in Cuba” and “Shark in New Caledonia.” 

This time, students made a list of words (adjectives) that described what they saw. Next, I played the “Shark Experience” 

track. Students then shared with their group how they felt about what they saw. I gave students a graphic organizer to help 

them organize their thoughts. The graphic organizer includes: “What I saw”, “Adjectives to describe what I saw”, “How I felt” 

and “Vocab words to include.” Students also had access to the “Great White Shark” track in case they want to use that shark 

in their writing. Once they organized their writing, they began to prewrite and ended with publishing their journal entry.

Seeing and being able to explore sharks underwater truly made this lesson much more engaging for my students. They 

were able to see first hand the life of sharks, all from land. My class was very engaged and immersed in this lesson. They 

were quick to get their thoughts on paper and many students wrote more than they ever had. I truly believe without the VR 

experience my many students would have struggled with this writing assignment. They were able to be creative and very 

detailed thanks to the VR experience.

Laura
Obando

Creating 
3D Shapes
MATHEMATICS Age 9-10

Chris
Bass

Educational 
Specialist
Avantis Education

Learning Aims:
• To identify 3D shapes from 2D representations.• To draw shapes using given dimensions and angles.

• To create content using a range of programs.

CONTEXT

PRACTICAL SESSION

IMPACT ON LEARNING

Before I started working for Avantis I was a Year 
Five teacher for three years and I was always 
looking for new ways to embed computing across 
the curriculum. One really exciting way to do this is 
using Paint 3D to create 3D models of shapes that 
can then be viewed and checked using ClassVR 
headsets. Giving students the ability to actually 
create their own shapes using simple computer 
software deepens both their understanding of the 
properties of shape and their digital literacy skills.

Paint 3D
To start this session I talk with students about the differences between 2D and 3D shapes and how they relate to one 

another. We then look at how a net relates to its 3D counterpart using a printed cube net – I like to use the ARCube net 

for this, as it can then be used with the resultant 3D models! After introducing the basics of using Paint 3D I then challenge 

students to create 3D models of some pre-prepared nets. These can be grouped to differentiate for varying abilities or 

completed in mixed ability pairs. As the students complete their shapes, I can upload them to My Cloud on the ClassVR 

portal and upload the model directly to them for evaluation. Does it look correct? Is it symmetrical? Do you need to edit 

it? The students can then use their ARCube to manipulate their creation and study it from all angles before deciding if they 

need to do any further editing.

Exploring shape in a new and exciting way using Augmented Reality gives students a broader depth of experience and a 

greater frame of reference when facing challenges in the future. When it comes to solving problems relating to 3D shape 

they will have a tangible first-hand memory of creating shapes from nets. Even more importantly, they are experiencing and 

using new technologies to help them understand the world and simultaneously improve their overall digital literacy. While 

Paint 3D is a relatively simple modelling program it can lead into all sorts of other digital forms of expression and allows for 

creativity in an exciting and innovative new medium.

Inside

“El Quijote”

SPANISH Age 15-18

MariSol

Padilla 

New Braunfels 

High School, 

Texas, USA

Learning Aims:

• To understand and comprehend 

Spanish texts.

• To describe settings, characters and 

atmosphere skilfully.

CONTEXT

PRACTICAL SESSION –  Focus on immersing the pupils in Spanish culture

IMPACT ON LEARNING

In my Advanced Placement Spanish Literature and Culture course, 

students are required to tackle a large quantity of required readings 

in the target language. An example of this is the required chapters 

to be covered from Miguel de Cervantes’ El ingenioso hidalgo Don 

Quijote de la Mancha. It is a daunting task for teenagers to read and 

interpret literary works in archaic Spanish. As such, being able to 

incorporate virtual reality experiences such as those available in the 

ClassVR Library, combined with outside sources that I have found 

on my own and uploaded into my portal, allows me to customise 

my anticipatory set to really bring to life the world that inspired 

Cervantes’ great masterpiece.

Padilla / Cervantes Playlist

We began by immersing ourselves in the whimsical surroundings of authentic 360 degree photos from certain Spanish cities. 

We were also able to view a 360° 3D video narrated in beautiful Castilian Spanish inside the prison cell that is claimed to be 

where Cervantes created his work! Once the class had finished going over the “Códigos” (pre-reading discussions designed 

to provide historic and cultural background and insight into the works before we read them) I led students on a VR journey 

as described in my article. I then took my class amongst the windmills of La Mancha – another amazing VR experience – 

which truly enabled them to feel, see and appreciate a part of the landscape. 

To be able to take my students to the sites that inspired Cervantes truly piqued their interest in the subject and allowed them 

to more effectively internalize the challenging work of El Quijote. It should go without saying that this type of experience is 

beyond my wildest dreams of what I thought possible when teaching a unit on 17th century Peninsular literature. Breadth of 

descriptive vocabulary in the target language increased in both content discussions and essays.

Sharing Best Practice

Baixe sua 
cópia hoje



Informações de saúde e segurança

AVISOS DE SAÚDE E SEGURANÇA: PARA REDUZIR O RISCO DE LESÕES 
PESSOAIS, DESCONFORTO OU DANOS À PROPRIEDADE, ASSEGURE-SE DE 
QUE TODOS OS USUÁRIOS DOS AURICULARES ESTÃO CIENTES DOS AVISOS 
ANTES DE UTILIZÁ-LOS.

É IMPORTANTE PERMANECER SENTADO DURANTE O USO DO HEADSET, A 
MENOS QUE SUA EXPERIÊNCIA DE CONTEÚDO REQUER ESTÁ.

Todos os guias, manuais e avisos de saúde e segurança são atualizados 
periodicamente para precisão e integridade. Visite nosso site para visualizar/
fazer download:

Manuais do usuário em idiomas alternativos

www.classvr.com/guide

Orientação de saúde e segurança

www.classvr.com/safety

Garantia Limitada do Produto

www.classvr.com/warranty

Suporte e documentação ClassVR

support.classvr.com

portal.classvr.com

Para acessar o portal online ClassVR vá para:


