
Um novo ambiente de aprendizagem colaborativo. 

DE TODOS E PARA TODOS.



Canais de Comunicação 
simples e centralizados. 

Mural Privado
Espaço seguro de partilha e de comunicação entre os alunos, 
encarregados de educação, professores e coordenadores 
sobre o trabalho desenvolvido em contexto educativo.

Publicação de Artigos

Publicação de Fotos e Vídeos

Partilha de Atividades 

Partilha de Artigos 

Comentários / Gostos

Tags

Comunicação 
Institucional imediata
Sempre que necessário, as escolas poderão 
comunicar de forma rápida e eficaz com toda a 
comunidade educativa, através do envio de avisos, 
que poderão ser apenas de consulta ou permitir que 
as pessoas notificadas respondam.

Videoaulas
Integração com a ferramenta open source Jitsy para a realização de 
aulas à distância, com marcação por agendamento. 

Permite até 50 pessoas em simultâneo
Não é preciso associar um email
Sem limite de tempo
Chat
Gravação de chamadas (opcional)
Streaming direto para o youtube (opcional)
É possível ter um servidor próprio para as chamadas



Partilha de 
Ficheiros Curriculares 

Funcionalidade que permite aos professores partilharem 
com os alunos da(s) sua(s) turmas todos os documentos 

curriculares que considerem pertinentes, nomeadamente 
trabalhos de casa, fichas informativas, exercícios, entre 

outros. Por sua vez, os alunos, além de poderem responder, 
poderão igualmente efetuar o upload de ficheiros. 

Caderneta 
Digital do Aluno

Espaço que permite a troca rápida de 
informações entre a escola e a família, 

permitindo o envio e a leitura de 
notificações / mensagens.

Documentos Institucionais
Funcionalidade que permite às escolas 

partilharem com toda a comunidade educativa 
documentos institucionais de interesse, 

nomeadamente manuais de apoio, vídeos, 
legislação, projetos, entre outros, para que todos 

estejam a par do que acontece na escola. 



Sistema Escolar 
Integrado

Componente Curricular
Possibilidade de fazer a gestão curricular das 
escolas, nomeadamente gestão dos sumários, 
avaliações, marcação de assiduidades, exames, 
testes, entre outras funcionalidades. 

Desafios
Disponibilização de um conjunto diversificado de 

desafios temáticos. Uma excelente oportunidade de 
os alunos conhecerem também algumas datas 

comemorativas nacionais e internacionais e 
explorarem esses conteúdos de forma lúdica e 

informativa, podendo realizá-las em família.

Gamificação 
na Aprendizagem



Concursos
Disponibilização de Concursos Municipais 

e Nacionais, que permitem aos alunos 
realizar trabalhos individuais, ou até mesmo 

em família, e ganhar prémios.

Crachás
A ideia de recompensa, através da 

disponibilização de crachás, faz com que os 
alunos se sintam estimulados a fazer e a 

vencer os desafios propostos.

Por cada atividade/desafio  efetuado com 
sucesso, o aluno receberá um crachá digital. 

Os professores poderão também criar crachás 
personalizados e atribuí-los aos alunos. 

Conteúdos e Jogos
Aproximar os estudantes aos conteúdos da sala de 
aula por meio da tecnologia e dos jogos é também 

um modo de tornar o ensino mais atraente. Os  
Recursos Educativos Digitais disponibilizados 

recorrem a animações, jogos e outras atividades 
multimédia para que os alunos se divirtam enquanto 

aprendem as diversas áreas curriculares.


