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ESTAMOS LIGADOS



No atual contexto em que as plataformas digitais passaram a ser as novas salas de aula, a equipa da Edubox 
foi desafiada a desenvolver uma solução tecnológica completa de suporte ao ensino à distância, que permita 
aos alunos continuarem as atividades letivas, ao mesmo tempo que disponibiliza a informação necessária à 
gestão das comunidades educativas.

A Edu4All é uma plataforma de aprendizagem remota, de colaboração e partilha, que permite reduzir as 
distâncias no acesso às condições de igualdade de oportunidades, condição fundamental para a construção 
de uma sociedade inclusiva, onde todos possam participar no projeto educativo da sua comunidade.

Desenvolvida de forma colaborativa e em articulação com parceiros e peritos da Edubox, a plataforma Edu4All 
resulta da análise exaustiva às tecnologias e funcionalidades atuais e emergentes, do mapeamento das 
tendências de comportamento, das expetativas e das necessidades de utilizadores e gestores.

Estamos conscientes que iremos continuar a ser confrontados com novos processos de transformação na 
educação e que a liderança das soluções que desenvolvemos será continuamente desafiada. É esta a 
dinâmica que nos inspira e conduz na missão diária de capacitar as comunidades educativas e antecipar as 
respostas aos desafios presentes e futuros. 
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ESCOLAS

Central de Matrículas

Alunos
ASE
Pessoal
Contabilidade

Ensino à Distância

Mural Privado                Videoaulas

 Comunicação Institucional imediata 

 Documentos Institucionais

 Partilha de Ficheiros Curriculares 

 Caderneta Digital do Aluno

 Componente Curricular

 Concursos               Desafios

 Conteúdos e Jogos               Crachás

Município

Gestão de utilizadores



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
Realização de aulas à distância até 50 alunos 
em simultâneo, sem limite de tempo, com chat e 
possibilidade de gravação. 

Partilha de 
Ficheiros Curriculares 
Partilha num só local de todos os documentos 
curriculares utilizados pelos professores e alunos, como 
trabalhos de casa, fichas informativas e exercícios. Os 
professores e os alunos podem interagir, trocar 
documentos, colocar questões e respetivas respostas.

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
Os professores, os alunos e os encarregados de 
educação têm acesso ao conteúdo disponibilizado 
pelas escolas ou pelos municípios, nomeadamente 
documentos institucionais de interesse como manuais 
de apoio, vídeos, legislação, projetos, entre outros, para 
que todos possam participar no projeto educativo da 
sua comunidade.

Copyright© Edubox e LusoInfo. Edu4All - 2020 - Todos os direitos reservados.



Chat

Vídeo

Tempo de vídeo

Mural para partilha de informação

Partilha de documentos e respetiva resposta do aluno

Restrições por perfil de Videoaula (permissões diferentes por perfil)

Sem necessidade de email ou instalação de aplicação

Bloqueio de mudar nome ou nickname (os utilizadores são os do ERP de Ensino)

Impossibilidade de partilha de link ou acesso por parte do aluno 

Acesso único por utilizador a cada videoaula (sem possibilidade de dupla sessão)

Definição de data de conclusão de tarefas

Contagem de tempo assistido

Marcação automática de presença

Report à Direção da Escola sobre o uso e criação de videoaulas

Report à Direção da Escola sobre documentos partilhados e respondidos

Desenvolvido especificamente para a Educação

Possibilidade de instalação em Datacenter próprio

Sistema Escolar Integrado

Componente Curricular
Esta solução está integrada com as 
Plataformas InovarAlunos, E360, SIGA, SEI e 
SGE garantindo que toda a gestão curricular 
das escolas está assegurada, nomeadamente 
no que concerne à gestão dos sumários, 
avaliações, marcação de assiduidades, 
exames, testes, entre outras funcionalidades 
que as escolas considerem pertinentes. 

ILIMITADO

Funcionalidades

ILIMITADO LIMITADO

Zoom Teams Classroom WhatsappWebexEdu4All
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Desafios
Disponibilização de um conjunto diversificado de 

desafios temáticos. Uma excelente oportunidade de 
os alunos conhecerem 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.
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É uma empresa de base tecnológica e de I&D, que se 
dedica há uma década a desenvolver e implementar, a 
nível nacional e internacional, soluções educativas globais. 
É especializada no desenvolvimento de software de gestão, 
aplicações mobile, recursos educativos digitais, prestando 
ainda serviços de consultoria e formação profissional. Com 
um forte background na área da Educação e na conceção 

e implementação de projetos educativos, a equipa conta 
com uma vasta experiência em trabalho com base de 
dados, ferramentas de business intelligence, definição de 
indicadores de apoio aos decisores políticos e no 
desenvolvimento de soluções de gestão educativa e 
aplicações mobile, que permitem a articulação entre as 
escolas, os professores, os alunos e os decisores políticos.

Quem Somos

Plataforma SIGA
www.edubox.pt/siga

Plataforma SEI e SGE
www.edubox.pt/sei

2890 Escolas e 5 Colégios, 
abrangendo 285.899 alunos.

Todas as Escolas da Região 
Autónoma dos Açores, abrangendo 
40.000 alunos.

1 Colégio e 2 Universidades, 
abrangendo 6.966 alunos.

Dois pilotos em curso

20 Colégios e 5 Universidades, 
abrangendo 6856 alunos.

170 Municípios, abrangendo 
334.000 alunos

+Sucesso Escolar
maissucesso.lusoinfo.com

78 Municípios

Observatório da 
Educação
www.edubox.pt/ome

47 Municípios portugueses 
4 Comunidades Intermunicipais

Equipamentos
https://edubox.pt/hardware

Apetrechamento sustentado de diversos 
Projetos Municipais (Robótica e 
Impressoras 3D, material informático, 
material didático e mobiliário escolar).

58
Colaboradores

5
Países

170
Municípios

8 
C. Intermunicipais

3142 
Escolas

// Principais produtos
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geral@edubox.pt  .  +351 234 244 299

geral@lusoinfo.com  .  +351 229 428 612


