
Software 
de Gestão  

O SIGA é uma plataforma modular e 
personalizável, adaptável a realidades 
distintas, que permite gerir, online, e de forma 
rápida e eficaz, os vários processos educativos. 
Este sistema integrado de gestão serve de 
suporte às atividades escolares, administrativas 
e de gestão – dentro e fora da sala de aula.

A sua mais-valia reside na agilização dos 
processos, no aumento da eficiência dos 
serviços e da qualidade do ensino, dando 
resposta às necessidades mais específicas dos 
vários intervenientes no processo educativo.



Gestão de Bibliotecas
Registo, catalogação, indexação, disponibilização de obras
Inventário
Empréstimos
Consultas e pesquisas

Pagamentos   
Emolumentos
Plano de pagamentos
Descontos
Fecho de caixa
Relatórios e dívidas
Carregamentos

Gestão e inventariação 
do espaço e parque escolar 
Controlo dos equipamentos dos diversos espaços
Inventariação do parque escolar
Workflow de pedidos de intervenção 
(obras, reparações,…)

Relatórios (verbas gastas vs. qualidade dos processos)

Gestão de transportes 
Criação e atribuição de circuitos
Apoio à decisão e ajuda na otimização de trajetos
Relatórios financeiros e de previsão de custos
Informação centralizada

Monitorização 
de Recursos 
Otimização e controlo de recursos 
informáticos e eletrónicos
Análise de gastos e desgaste de 
equipamentos
Inventariação
RelatóriosGestão de refeições 

e bares 
Gestão e consulta de stocks
Marcações de refeições, por aluno e por escola
Definição do valor das refeições
Consulta de refeições e ementas
Registo de consumos
Relatórios

Gestão da 
Ação Social
Regras e Fórmulas
Pré-inscrições 
(transportes, manuais escolares, refeições,…)
Escalões da ação social e escalões customizados
Pagamentos
Mapa de dívidas

Plataforma



Plataforma 
de Gestão 
Escolar   

O SEI – Sistema Escolar Integrado é uma 
plataforma que permite que os estabeleci- 
mentos de ensino possam fazer o acompanha- 
mento completo do percurso académico dos 
alunos (desde o processo de inscrição até à 
sua conclusão ou transferência) e a gestão 
diária de todo o processo educativo (horários e 
calendários, avaliações, sumários, presenças, 
planos curriculares, transportes, sinistros, 
relatórios, indicadores de gestão…). 

Esta solução permite a centralização de toda a 
informação académica e a melhoria da 
qualidade pedagógica. Reduz custos e tempos 
de reposta, levando a um consequente aumento 
na produtividade e na gestão de recursos humanos, 
na qualidade dos serviços prestados e no grau 
de satisfação 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 tecnologias Web permite 
ao utilizador o acesso a partir de qualquer 
computador que possua ligação à Internet. 

Pais

Professores

Alunos

Gestão de sala 
de aula 

Gestão da sala de aula
Gestão de impressoras 
Gestão de dispositivos 
Registo de alunos 
Barra de informações para estudantes 
Transferência e arquivo de ficheiros
Ensino em tempo real (demonstração) 
Quadro branco virtual 
Internet Co-browse 
Líderes de grupos 
Barra de ferramentas para professores 
Monitorização da sala de aula 
(ecrãs, mensagens, teclados, Internet, áudio...) 
Aplicação Tutor Assistente 
Inquéritos 
Testes, exames e exercícios 
Módulo de perguntas e respostas 
…

Gestão curricular  

Cursos 
Disciplinas 
Planos curriculares 
Turmas e subturmas 
Mapas e livros de ponto 
Questionários 
Mediateca 
Relatórios

Gestão de aulas 
e avaliação  

Horários escolares e pedagógicos 
Sumários 
Coordenação de turmas 
Avaliação 
Relatórios

Gestão do 
registo académico 
 

Professores e alunos 
Relatórios 
Portefólios



Plataforma de gestão escolar

SEI2E 
Encarregados de Educação

Implementar e aumentar a participação ativa dos pais e encarregados de 
educação na vida escolar dos filhos é o grande objetivo da aplicação SEI2E. De 
forma simples, rápida e cómoda vai ser possível acompanhar diariamente o 
percurso escolar dos seus educandos e contribuir para o seu sucesso escolar.

O SEI2E visa a cooperação da tríade educandos - educadores – escola, 
permitindo um contacto mais próximo com o quotidiano escolar dos alunos.

Funcionalidades
Receção de notificações por parte da 
escola ou autarquia

Consulta de dados, por educando

Consulta de requisições e 
assiduidades (refeições, transporte 
escolar, prolongamento de 
horário,...)

Consulta de saldos e 
pagamentos, com referências 
multibanco ativas

Agenda escolar

Eventos escolares

Ementas
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