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A Wiki Alphabet é uma empresa especializada no desenvolvi-
mento de soluções de software para o mercado da educação 
(professores, alunos, responsáveis de TI, gestores escolares  
e entidades governamentais) visando proporcionar melhorias 
no processo de ensino/aprendizagem suportado em práticas 
pedagógicas inovadoras, colaborativas e interativas. 

Contamos com uma equipa especializada e multidisciplinar 
disponibilizando um portfólio alargado de soluções que 
impulsionam a comunidade escolar a aprendizagens mais 
ricas, criativas e dinâmicas!

Garanta mais e melhores resultados com ferramentas de 
criação, planeamento, interação, colaboração, comuni-
cação e avaliação para uso dentro e fora da sala de aula! 

Obtenha maior produtividade e uma gestão mais eficiente 
e informada, através de ferramentas de recolha de dados 
escolares, resultados académicos e análises estatísticas. 

www.wikialphabet.com
Visite-nos em
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O nosso objetivo é potenciar 
ambientes de aprendizagem 
significativa.

Para isso oferecemos um conjunto de soluções que 
visam uma aprendizagem ativa, colaborativa, construtiva, 
autêntica e direcionada a objetivos.
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Softwares integrados num ecossistema inovador e transformador  
do processo educativo

Ferramentas de criação, edição, interação, colaboração e avaliação  
de forma integrada

Recolha, análise e comparação de resultados escolares em tempo real

Formação qualificada de professores e acompanhamento pedagógico

Saiba mais em

Potenciar a transformação  
e garantir o empoderamento  
da comunidade escolar.

www.wikialphabet.com
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Para professores

Para alunos

Para encarregados
de educação

Para gestores

Enriquecer a forma de ensinar

Aprender de uma forma divertida

Conciliar responsabilidade e cuidado

Facilitar o processo de recolha e análise de dados
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Criar
Desenvolvido a pensar na necessidade de criar recursos pedagógicos,  
objetos de aprendizagem e aulas interativas, o wiCreate dá ao professor  
todas as ferramentas para alcançar os seus objetivos.

Software de criação de aulas digitais

Edição de texto e objetos de aprendizagem

Criação automática e edição de planos de aula 
com proposta de sequência pedagógica

Ferramentas de edição de geometria

Ferramentas de edição de interatividade

Ferramentas de desenho

Ferramentas de multimédia

Ferramentas de criação de perguntas

Módulo de interação

wiCreate
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Partilhar Portal de gestão de conteúdos

wiContentpoint

O wiContentpoint é um repositório online de conteúdos digitais que pretende simplificar  
o acesso e a partilha ativa entre professores.

Repositório de conteúdos organizados  
por níveis de ensino, área científica, tema, 
subtema e objetivos pedagógicos

Funcionalidades de partilha de conteúdos

Ferramentas de criação de conteúdos  
em equipas

Sistema de votação de conteúdos e área  
de Favoritos

Rede social interna (motivação  
e envolvimento dos utilizadores)

Relatórios para gestão de tarefas pessoais  
e em equipa
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InteragirSoftware de interação 
de conteúdo digital

wiInteract

Desenhado para o contexto de sala de aula e aplicado a qualquer dispositivo 
interativo, o wiInteract possibilita criar e editar conteúdos educativos ou simples 
anotações com o auxílio de ferramentas de desenho, texto, geométricas e outras.

Ferramentas básicas de desenho – escrever, 
desenhar, sublinhar e pintar; apagador; desenho  
de linhas e figuras geométricas (...)

Ferramentas multimédia

Ferramentas geométricas

Ferramentas de apresentação

Múltiplos artboards
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Software de gestão, controlo 
e monitorização de dispositivos

wiConnect Conectar

Com o wiConnect, o professor tem à sua disposição ferramentas de monitorização, 
interação, controlo, gestão e diagnóstico que motivam e captam a atenção do 
aluno dentro da sala de aula.

Monitorização de computadores dos alunos

Bloqueios de computador | Internet | Som

Controlo de acessos Web e aplicações

Partilha de ficheiros | Envio de trabalhos

Comunicação com aluno | turma | grupos  
de trabalho

Quizzes | Diagnósticos | Sondagens com 
resultados imediatos

Sistema de badges (premiação e advertências)

Registo automático de faltas
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AvaliarSoftware de criação de provas
wiEvaluate

Visando alcançar a consolidação dos conhecimentos o wiEvaluate permite a produção de 
provas de avaliação com diferentes tipologias de perguntas e com processos de resposta/
correção automáticos, poupando tempo e papel!

Elaboração de testes com definição de tempos de 
duração e esquemas de classificação e pontuação

Criação de questões de diferentes tipologias  
e em processos automatizados e com associação  
do currículo escolar

Repositório de questões associadas a áreas 
disciplinares, níveis de ensino e unidades temáticas

Monitorização e acompanhamento na execução  
e resultados das provas

Relatórios de avaliações, com visualização  
de resultados imediatos por aluno e turma
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AnalisarPortal de análise pedagógica

wiAnalytics

O wiAnalytics é uma plataforma de gestão educacional, que fornece todas as 
ferramentas necessárias para a análise estatística da informação pedagógica 
de um ambiente escolar.

Ferramentas de análise e informação pedagógica  
e académica

Visualização de resultados da atividade escolar 
dentro e fora da sala de aula

Relatórios analíticos da evolução das aprendizagens 
individuais, da turma e da escola

Envio e receção de mensagens

Suporte à criação de medidas para reforço escolar

Centralizador de dados académicos para gestão  
de acessos e uso de dispositivos tecnológicos
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GravarSoftware de gravação de ecrã

wiCapture

O wiCapture é um software de gravação de aulas, que dá aos professores ou 
alunos uma poderosa ferramenta para processos de ensino a distância, criação 
de videoaulas ou tutoriais, e por consequência, a oportunidade de revisão dos 
conteúdos para estudo individual.

Gravação do ecrã do computador com 
associação de vídeo (webcam) e som

Gravação do ecrã com captura de movimentos 
do rato para facilitar a realização de tutoriais e 
vídeos demonstrativos

Vídeos em formato MP4 com opção  
de definição de qualidade de imagem
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PlanearSoftware de gestão escolar

wiOrganize

Partindo da necessidade de gerir as aprendizagens desenvolvemos o wiOrganize, 
um portal online que ajuda a planear aulas, eventos e tarefas.

Planeamento de aulas – indicação da turma, 
disciplina, data e hora, sumário e associação  
de ficheiros de suporte à aula

Repositório de aulas – filtros por turma,  
disciplina, data, palavra chave

Agendamento de tarefas e eventos

Criação de turmas – associação de alunos, 
disciplinas e professor

Visualização de turmas e professores

13



Formação
Baseada em princípios pedagógicos construtivistas, o nosso modelo de formação 
visa munir os professores das competências necessárias para a criação e interação 
com cenários educativos inovadores e de sucesso.

Presencial e/ou a Distância

Diagnóstico de encaminhamento para percursos 
formativos

Fóruns de comunicação síncrona e assíncrona

Enquadramento teórico à mudança de paradigma 
educativo

Atividades individuais e em grupo

Tutoriais e recursos de aprendizagem interativos

Estratégias de gamificação

Certificação
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Consultoria

A Wiki Alphabet conta com uma equipa multidisciplinar especializada, empe-
nhada no desenvolvimento de soluções tecnológicas de valor acrescentado para 
a educação. Apostamos no rigor e na qualidade das nossas plataformas, buscando 
sempre contribuir para a inovação em sala de aula.

As nossas soluções de implementação assentam na análise das necessidades das 
comunidades escolares visando um acompanhamento personalizado e apoiando 
a tomada de decisão por parte das escolas.

O suporte técnico especializado e o acompanhamento pedagógico do projeto, 
através da formação inicial e contínua, assim como, a assessoria constante são 
um pilar fundamental da nossa ação.
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