
 

PLANO DE AÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DIGITAL DA ESCOLA (PADDE) 

GESTÃO PEDAGÓGICA 

 

 

OFFICE 365 A1 PARA EDUCAÇÃO (UNIVERSO MICROSOFT) 

É uma plataforma da Microsoft destinada à Educação que permite a estudantes e docentes receberem o Office 

365 Educação gratuitamente, na versão online e os serviços Outlook, OneDrive e Microsoft Teams, além de 

outras ferramentas/aplicações exclusivas para a sala de aula. 

 

 

 

OFFICE ONLINE 
Permite um trabalho em conjunto com funcionalidades de cocriação com edição em 
tempo real com vários utilizadores, gravação automática e fácil partilha nas suas principais 
aplicações web: Word, Excel, PowerPoint e OneNote.  
 

 

OUTLOOK 
É o serviço de correio eletrónico institucional com uma caixa de correio de 50 GB e que 
permite o acesso às outras funcionalidades do universo Microsoft incluindo a plataforma 
colaborativa TEAMS, com uma política de segurança avançada definida pela Microsoft. 
Todos os elementos da comunidade escolar possuem um email individualizado (identidade 
única), que poderá personalizar com a sua fotografia ou um avatar a partir de um editor de 
fotos para desenho, estando associado numa lista de distribuição correspondente ao 
grupo a que pertence (turma, grupo disciplinar, grupo funcional). 
A palavra-passe obedece aos requisitos de segurança com o cumprimento de condições de 
elaboração de passwords seguras. 
 

 

ONEDRIVE 
Corresponde à nuvem – armazenamento online – um local privado para que cada 
utilizador possa armazenar, de modo ilimitado, informação. 
Poderá partilhar documentos (ficheiros)/pastas com outros alunos e docentes. 
Permite assim a eliminação do papel e de pens, a garantia da informação e a 
disponibilidade em qualquer lugar desde que haja acesso à Internet. 
 

 

PLANNER 
Funcionalidade que permite criar um plano, construir uma equipa e atribuir/organizar 
tarefas em módulos de trabalho intuitivos e monitorizar o seu desenvolvimento.  
Fornece notificações de atualizações das tarefas. 
 



 

FORMS 
Funcionalidade que permite criar um formulário em pouco tempo e de forma intuitiva, 
podendo ser utilizada para avaliações online. A obtenção de respostas é obtida em tempo 
real e possibilita a exportação para Excel. 
 

 

SWAY 
Funcionalidade que permite a criação e a partilha de apresentações, projetos e material 
interativo. Trata-se de uma espécie de mural. 
 

 

YAMMER 
Trata-se integrada.de uma rede social  
 

 

STREAM 
Funcionalidade relacionada com o armazenamento inteligente de vídeos. 
 

 

TEAMS 
Esta plataforma colaborativa online, por videoconferência, atua como um hub central 
como sistema de gestão de aprendizagens (aulas online/apoio à distância) e de reuniões, 
que conta com uma série de funcionalidades de acessibilidades integradas e que permite a 
conexão com várias aplicações/ferramentas digitais, mesmo fora do universo Microsoft.  
O acesso é feito através do email institucional. 
É a plataforma de Ensino à Distância (E@D) em uso no Agrupamento. 

  

 

 

GIAE ONLINE – NetAlunos e NetGIAE 

É um portal online que serve para os alunos, docentes e encarregados de educação consultarem diferentes 

dados do Agrupamento e do seu cartão e proceder a diversos registos. 

Acede-se via Internet, dentro da escola sede através do link https://giae.aeb.edu.pt/index.html , geralmente 

disponível na barra de marcadores dos browsers nos computadores de serviço, e fora, de forma mais simples, 

através do site do Agrupamento, clicando em serviços escolares > GIAE online. 

O acesso a esta aplicação é feito através da indicação do utilizador (alunos: axxx; encarregados de educação: 

eexxxx; docentes: fyyyy), em que xxxx e yyyy correspondem aos respetivos números de processo administrativo, 

e da sua palavra-passe.  

A palavra-passe obedece aos requisitos de segurança com o cumprimento de condições de elaboração de 

passwords seguras. 

Nesta aplicação, em NetAlunos, poderão ser acedidos os sumários, o calendário de atividades para avaliação, os 

registos de classificação e apreciação de desempenho, as faltas (marcação, justificação), registo e tomada de 

conhecimento de ocorrências, a consulta de horários, turmas e docentes da turma, bem como as convocatórias 

e as atas das reuniões (exclusivo para os docentes).  

Em NetGIAE, a aquisição de senhas para o refeitório e a consulta de saldo e de consumos por setores 

(papelaria/reprografia, bufete, refeitório).  

https://giae.aeb.edu.pt/index.html


 

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA A GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA ESCOLARES 

 

 

UNIVERSO MICROABREU - GIAE 

O GIAE constitui um sistema integrado de gestão administrativa escolar, compreendendo as aplicações ALUNOS, 
GESTOR, MULTIUSOS, da empresa MicroAbreu. 

 

 ALUNOS 

A aplicação para a gestão de Alunos pode ser utilizada de forma articulada com os restantes módulos da gestão 
integrada. 

É uma aplicação preparada para dar resposta a todos os tipos e níveis de educação nas suas diversas variantes. 

Pode igualmente ser utilizada em separado na gestão de Alunos complementarmente com o netALUNOS para o 
apoio completo às tarefas do Professor no âmbito da sua atividade no estabelecimento de ensino. 
 

  

 

 MULTIUSOS 

É uma aplicação preparada para dar resposta às necessidades dos diversos setores existentes no 
estabelecimento de ensino. 

Aplicação certificada para exportar os movimentos para a AT, Autoridade Tributária e Aduaneira. 



 

 

 GESTOR 

É uma aplicação onde estão reunidas todas as configurações necessárias para o correto funcionamento dos 
diversos módulos da gestão integrada. 

Aplicação certificada para exportar dados para as seguintes entidades: 

MISI, Ministério da Educação 

IGeFE, Instituto de Gestão Financeiro da Educação, IP 

AT, Autoridade Tributária e Aduaneira 

 

SASE 

A aplicação para a gestão da Ação Social Escolar. 

 MAWAY 

O MAWAY é uma plataforma de serviços que permite a integração com outros sistemas, nomeadamente o 
software GIAE – Gestão Integrada Administração Escolar disponibilizado pela MICROABREU – Sistemas 
Informáticos, Lda. 

Com o MAWAY os encarregados de educação poderão carregar o cartão escolar dos seus educandos utilizando 
diferentes meios de pagamento. 

Mais informações disponíveis no site do Agrupamento em serviços escolares > MAWAY-Pagamentos Digitais 
Integrados. 



 

UNIVERSO JPM & ABREU 

  
GPV - GESTÃO DE PESSOAL E VENCIMENTOS 

Aplicação da empresa JPM & Abreu, Lda, em que sendo automatizada a ligação entre as duas áreas faz o registo 

de faltas e licenças, a marcação de férias, a contagem de tempo de serviço e listas de antiguidade. Procede ao 

processamento da remuneração principal, adicional, horas extraordinárias, subsídio de Férias e Natal. Permite a 

impressão de mapas oficiais e outras listagens de gestão interna. 

Software certificado pelo Gabinete Coordenador do Sistema de Informação do Ministério da Educação (MISI). 

 
CONTAB - Contabilidade SNC-AP 

Aplicação informática para Contabilidade, estruturada com base nas normas previstas para o SNC-AP e adaptada 

ao setor da educação, da empresa JPM & Abreu, Lda. 

Permite a substituição dos modelos da escrituração manual por registos informatizados, tais como: 

- Diário de Movimentos; 

- Fluxos de Caixa; 

- Balancetes;  

- Execução Orçamental - Despesa e Receita; 

- Desempenho Orçamental; 

- Balanço; 

- Conta de Gerência Eletrónica; 

Faz a ligação ao GPV para registo automatizado das despesas com pessoal. 

Software certificado pelo Gabinete Coordenador do Sistema de Informação do Ministério da Educação (MISI). 

 

CIBE - Cadastro e Inventário dos Bens do Estado 

Aplicação da empresa JPM & Abreu, Lda para a gestão e controlo do património estruturado nos termos da 

Portaria nº 671/2000 de 17 de abril: CIME, CIVE e CIIDE. 

- Mapas oficiais e de controlo interno; 

- Ficha de Inventário; 

- Ficha de Amortizações; 

- Mapa Síntese; 

- Impressão de Etiquetas (texto e código de barra); 

- Controlo Patrimonial 

 

OFICIAR - Gestão de Expediente 

Aplicação da empresa JPM & Abreu, Lda para a gestão da área de expediente no que respeita a: 

- Entradas e saídas de correspondência; 

- Emissão de ofícios, fax, circulares e outros textos; 

- Arquivo eletrónico por digitalização de documentos. 



Permite a consulta e impressão de toda a informação introduzida, organizada por datas, tipo de documentos, 

entidades, ... 

 

 

 
UNTIS 

 

O software de horários da Inforários Software permite o cruzamento das várias possibilidades de colocação 

das aulas, selecionando a melhor solução de acordo com os requisitos introduzidos para as turmas, professores 

e disponibilidade de salas.  

 

 


