PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS E FUNCIONALIDADES

APRESENTAÇÃO
A plataforma eletrónica Edulink é um sistema de informação web específico para a gestão de conteúdos
digitais das escolas do ensino básico e secundário baseada no conceito de Cloud Computing.
Edulink é uma plataforma que serve simultaneamente como portal informativo da escola e espaço
colaborativo da comunidade educativa. Permite a gestão de informação de processos pedagógicos e
administrativos através da organização e hierarquização da comunidade online. Sendo uma ferramenta
simplificadora das tarefas do quotidiano da escola, inclui um conjunto de módulos úteis para os
professores, alunos e encarregados de educação, possibilitando o acesso em tempo real à situação
pedagógica e ao progresso das aprendizagens dos alunos.

APOIO PEDAGÓGICO


Gestão de matrículas



Sumários letivos – aulas, substituições, apoios, ensino especial, assessorias



Permutas, reposições e aulas complementares



Gestão da assiduidade dos alunos



Avaliação (pautas e registos individuais)



Ficha de autoavaliação por disciplina e período



Grelha de Avaliação Contínua



Avaliação intercalar



Avaliação sumativa com calendarização de fichas de avaliação e publicação das respetivas
classificações



Módulo de Atividades com formulários de proposta e avaliação das atividades (integração com o
calendário)



Caderneta eletrónica - comunicação de informações relativas ao aluno para o DT e/ou Enc.
Educação



Criação dinâmica das estatísticas e gráficos referentes aos dados socioeconómicos dos elementos
da turma



Módulo Participações e Ocorrências



Módulo Plano de Turma



Categorias privadas por grupos/turmas (blogues, documentos, etc)



Criação automática de blogues por disciplina – inclui possibilidade de publicação simultânea de
artigos em diversas turmas (LMS)



Módulo para publicação dinâmica de Documentos e disponibilização aos alunos/Encarregados de
Educação



Módulo de Requisições de Recursos



Sala de Pais (Avisos, Reuniões, Contactos, Autorizações)



Sala do Concelho de Turma



Planta da sala de aula

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS


Módulo de gestão de inscrições e matrículas



Módulo de Reuniões (Convocatórias e Atas)



Módulo de Formulários dinâmicos



Gestão de horários com visualização por utilizador / turma / sala / edifício



Sumários cargos



Mapa de visualização e acompanhamento de todos os sumários lançados



Contabilização automática das aulas previstas e dadas



Módulo para gestão de faltas do pessoal (docente e não docente) inclui gestão das substituições e
planos de aula



Envio de comunicações e notificações por correio eletrónico para um conjunto de utilizadores
(grupos, turmas, professores, alunos, etc)



Arquivo do processo digital dos utilizadores



Módulo de Gestão Documental, Correio, Ofícios, Comunicações e Despachos



Módulos de Requerimentos

CARACTERÍSTICAS


Sistema de informação disponibilizado como Serviço WEB



Alojamento em datacenter próprio



Acesso web a partir de qualquer acesso à Internet

EDULINK
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Segurança e confidencialidade dos dados



Backups diários em servidores centrais

PORTAL


Conceção do portal para divulgação ao público (layout e conteúdos dinâmicos) (CMS)



Criação do portal privado – personalizado por utilizador

COMUNIDADE EDULINK


Transferência eletrónica de alunos à distância de 1 click



Arquivo digital do processo dos utilizadores

COMUNIDADE ESCOLA


Hierarquização da comunidade em tipos de membros



Organização da comunidade em grupos



Rede Social interna – inclui divulgação de aniversários



Categorias privadas (Sala de Professores, Placard de alunos, etc)



Calendário da comunidade



Notificações por e-mail (convocatórias, testes, artigos, comentários, respostas, atividades, etc)

INTEGRAÇÃO


Google Apps



Twitter
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geral@edulink.pt

