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SEI // ase

Gestão de Leite
e Fruta Escolar
Registo de consumos

Gestão de stocks

Consulta de relatórios

Administração 
Criação de grupos e subgrupos

Gestão de permissões consoante o perfil  
de utilizador

Gestão de interrupções letivas e calendários 
escolares

Gestão de avaliações

Gestão de entidades bancárias

Gestão de utilizadores 

Registo e edição dos dados dos utilizadores

Simplicidade na recuperação da palavra-chave

Relatórios e indicadores estatísticos

Gestão Curricular 
Registo académico de alunos

Arquivo documental

Pré-candidaturas on-line

Criação de planos curriculares

Gestão de cursos e disciplinas

Gestão de turmas

Registo do professor

Relatórios estatísticos

Gestão de Aulas 
Acesso rápido à agenda escolar, horários, 
avaliações, sumários e assiduidades

Gestão de horários pedagógicos

Gestão de horários escolares 

Sumários e assiduidades

Observações e gestão de ocorrências

Aulas de substituição

Avaliação

Coordenação de turmas

Importação e exportação de dados 

Relatórios informativos e estatísticos 
customizados

Integração
MISI / Ministério da Educação e Ciência

PFEB (Importação e exportação)

ENES (Importação e exportação)

ENEB (Importação e exportação)

SIGA (Integração Medidata, AIRC)

Gestão da 
Ação Social 
Definição de fórmulas

Gestão e definição de escalões

Definição e gestão de unidades

Refeições / Lanche

Material escolar / Livros

Prótese e ortótese

Alojamento

Transporte

Sinistros

Relatórios e indicadores 
estatísticos/contabilísticos

SEI // alunos

Caderneta Escolar
Caderneta de aluno virtual

Notificações e mensagens instantâneas

Possibilidade de envio de ficheiros entre 
aluno e professor

SEI // intervenções

Gestão de tickets e de fluxos de envio

Rubricas orçamentais

Custos diretos

Relatórios

SEI // inventário

Inventariação de todo o património escolar

Registo e controlo de equipamentos

Workflow de gestão de espaços

Gestão de abate de equipamentos

Integração
MISI / Ministério da Educação e Ciência



SEI // mobile

Encarregados 
de Educação
Receção de notificações por parte da escola 
ou autarquia

Consulta de dados, por educando

Agenda escolar

Currículo

Eventos escolares

Consulta de ementas

Sumários

Horários 

Assiduidades e faltas

Inventário
Pesquisa, consulta e validação de folhas 
de carga

Pesquisa de bens por QRcode, códigos 
de etiquetas/dísticos ou placas 
metálicas

Seleção de itens em listagem ou por 
descrição

Acesso aos detalhes dos bens de cada folha 
de carga e respetiva edição

Acesso ao histórico

Ação Social
Gestão de requisições

Marcação de assiduidades

Registo Académico do educando

Horário do aluno

Sumários

Avaliações 

Acesso a documentação institucional

Acesso a documentação curricular

Disciplinas a frequentar (currículo)

Faltas e registos de comportamento

Consulta e marcação de reuniões com o 
diretor de turma

Pré-matrícula

Preenchimento de questionários on-line

SEI // encarregados
de educação

Registo, catalogação, indexação e criação 
de quotas para disponibilização de obras

Gestão de configurações e de empréstimos

Consulta e pesquisa de obras

Gestão de utilizadores

Efetuar importações: ISSO 2709, Biblioteca 
Nacional de Portugal e formatos UNIMARC

Disponibilização de folhas de recolha e 
templates previamente criados.

SEI // bibliotecas

Envio de notificações

Segmentação por perfil de utilizador 

Consulta de notificações recebidas, lidas ou 
não lidas por utilizador

Multilingue

SEI // notificações

Registo de sumários e de assiduidades

Criação de turmas

Construção e gestão de inquéritos e 
respetivo tratamento de dados

Acesso a diferentes indicadores: número 
de alunos, assiduidades, sumários, 
turmas...

Adição de professores a agrupamentos, 
escolas ou turmas AEC

Contagem de tempo de serviço 
por professor, projeto ou entidade 
executora

Acesso a uma mediateca para partilha de 
documentos e acesso a conteúdos

Avaliação do trabalho realizado pelas 
diversas entidades promotoras

SEI // aec

Registo da entrega de livros e manuais 
escolares usados nos vários bancos 

Catalogação e entrada na base de dados 
conjunta do BLO

Consulta e reserva de livros 

Registo da distribuição de livros 

SEI // banco de livros
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O SEI – Sistema Escolar Integrado é 
uma plataforma que permite que os 
estabelecimentos de ensino possam 
fazer o acompanhamento completo do 
percurso académico dos alunos (desde o 
processo de inscrição até à sua con- 
clusão ou transferência) e a gestão 
diária de todo o processo educativo 
(horários e calendários, avaliações, su- 
mários, presenças, planos curriculares, 
transportes, registo académico, relatórios, 
indicadores de gestão…). Esta solução per- 
mite a centralização de toda a informação 
académica e a melhoria da qualidade 

pedagógica. Reduz custos e tempos de 
reposta, levando a um consequente au- 
mento na produtividade e na gestão de 
recursos humanos, na qualidade dos 
serviços prestados e no grau de sa- 
tisfação de todos os intervenientes.

Com a plataforma SEI a gestão escolar 
pode ser feita a qualquer hora e em 
qualquer lugar. Ao ser baseada em  tec- 
nologias Web permite ao utilizador 
o acesso a partir de qualquer compu- 
tador que possua ligação à Internet.


