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Sinta o seu pulsar e verá que eles 
retribuem reconhecidamente

A app que automatiza em tempo 
real a gestão da interação com 
os alunos

A melhor escola para se estu-
dar, constrói-se

Com a participação dos alunos 
é mais eficaz

Alunos em movimento



Quizes

Novidades

A Escola divulga notícias, comunicados 
públicos, destaques sobre eventos e 
programas, anúncios de consultas e con-
cursos públicos, incentivos aos alunos. O 
aluno recebe notificações sempre que é 
lançado uma novidade, consulta o seu 
conteúdo e poderá reagir em conformi-
dade.

Agenda

A Escola publica o seu calendário de 
eventos para um dado período. O aluno 
terá disponível no seu telemóvel esse 
calendário, podendo ser avisado previa-
mente por via de notificações relativa-
mente a datas limite de inscrição e/ou de 
realização dos eventos programados.

Participo

A Escola cria os públicos-alvo por nature-
zas de temas – grupos de interesse. O 
aluno participa nas auscultações, sonda-
gens e inquéritos lançados pela Escola, 
respondendo às perguntas enviadas para 
o seu telemóvel. O aluno é notificado 
sempre que é lançada uma sondagem e 
vê gráficos de resultados.

Atento

O aluno regista no seu telemóvel: o que 
mais gostou de observar; sugestões e 
ideias novas e o que acha que deve ser 
corrigido. O aluno tira fotos, insere 
comentários e envia os seus registos 
para a Escola. O aluno é notificado 
sempre sobre o estado de resolução dos 
seus registos e vê estatísticas dos regis-
tos.
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Status

A Escola dispõe de informação crucial 
para tomar decisões com base nas inter-
ações com os seus alunos. A Escola  
publica para os associados os resultados 
sob a forma de tabelas, gráficos e 
estatísticas específicas de análise de 
cada um dos módulos e também de 
âmbito global como meio de compro-
vação de que a sua interação com o 
aluno tem reflexo positivo.

Editais

O aluno consulta no seu telemóvel, como 
se estivesse no átrio da Escola, todos os 
documentos publicados relativos a 
comunicados oficiais, deliberações, regu-
lamentos, comunicações, lançamento de 
consultas públicas. A escola envia notifi-
cações para o telemóvel dos alunos 
sobre prazos limite que incidam sobre as 
iniciativas.

Guiché

A Escola cria os formulários de acordo 
com a natureza dos serviços que 
pretende colocar à disposição do aluno. 
O aluno seleciona o serviço que 
pretende, preenche os seus e envia o 
pedido diretamente do seu telemóvel. O 
aluno é sempre notificado sobre o estado 
de evolução dos seus pedidos e registos, 
podendo reagir em conformidade com a 
sua necessidade.

A Escola cria quizes por temáticas e 
lança-os para os telemóveis dos alunos 
que de forma divertida ao responderem 
às questões, esclarecem-se sobre os 
temas de interesse do setor. Os alunos 
são notificados do lançamento de novo 
quizes e enquanto respondem às 
questões, veem no ecrã do telemóvel o 
status da sua participação e dos resulta-
dos obtidos.


