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• Criação de turmas e agendamento de aulas

• Elaboração de testes, microavaliações e diagnósticos 

instantâneos

• Envio de atividades e partilha de ficheiros

• Grelhas de avaliação digitais

• Criação de videoaulas com questionários interativos e 

resultados imediatos, bem como criação de tutoriais

• Plataforma de partilha e trabalho colaborativo para 

professores

• Registo dos resultados escolares com relatórios para 

apoio e definição de Planos de Desenvolvimento 

Individuais

• Gestão e controlo de dispositivos em sala de aula

www.wikialphabet.com © 2020 - Wiki Alphabet - Todos os direitos reservados

Conexão do dispositivo do 
professor com os dos alunos com 

ferramentas de monitorização, 
interação, controlo, gestão e 

diagnóstico.

Criação de aulas inovadoras e 
importação de aulas ou 

material existente.

Avaliações com resultados 
imediatos.

Registo automático de 
presenças, bloqueio de 

computador, som, internet, 
ecrã, teclado, rato e portas 

USB.
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• Acesso a  aulas inovadoras

• Estratégias de trabalho em grupo com ferramentas 

para aprendizagem baseada em projeto

• Realização de testes digitais, microavaliações e 

diagnósticos imediatos

• Acesso centralizado a atividades, ficheiros 

partilhados e tarefas

• Agenda escolar e horário

• Registo de tarefas e eventos (sincronizadas com o 

professor e turma)

• Canais de comunicação entre professor e  aluno

• Repositório de aulas e diário do aluno

• Ferramentas de anotação, glossário, flipcards

Construção ativa 
do conhecimento                                            

Exploração dinâmica 
de conteúdos  e 
atividades com 

feedback imediato

Acesso facilitado
e agregador da

informação escolar 

Ferramentas de 
autoestudo
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Crie testes com até 12 tipologias de questões 
de forma automática e com associação   ao 

currículo escolar. Elabore avaliações e defina 
tempos de duração e esquemas de 

classificação e pontuação. Monitorize a 
execução e os resultados das provas e obtenha 

relatórios de avaliação com visualização 
imediata de resultados por aluno e turma.

Crie aulas novas ou importe aulas 
existentes e acrescente-lhes ferramentas 

avançadas: edição de textos e objetos, 
geometria, desenho, multimédia, criação 

de perguntas e outras atividades 
interativas. Associe ainda a estas aulas, de 

forma automática, planos de aula com 
sequência pedagógica.

Gestão, controlo e configuração dos 
dispositivos da rede à distância. Possibilita a 
criação de listas de aplicações e páginas Web 
permitidas (whitelist) e bloqueadas (blacklist). 

Permite ainda obter informação detalhada 
sobre os dispositivos da rede: características, 
aplicações instaladas, aplicações mais usadas, 
histórico Web, geolocalização, ferramentas de 

backup e espaço em disco.
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Analise estatisticamente a informação 
pedagógica da comunidade escolar. Gere 
automaticamente relatórios analíticos da 

evolução das aprendizagens individuais, da 
turma e da escola. Centralize dados 

académicos para a gestão de acessos e uso 
de dispositivos tecnológicos.
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