
Plataforma de Aprendizagem,
Colaboração e Partilha

Educação Pré-Escolar e
1.º Ciclo do Ensino Básico

A Plataforma +Sucesso escolar, destinada a 
crianças do Pré-Escolar e do 1.º Ciclo do Ensino 
Básico, tem como missão reduzir e prevenir o 
abandono escolar precoce e promover a igualda-
de de acesso a uma educação de boa qualidade. 
A plataforma permite construir um ambiente de 
aprendizagem rico em tecnologia, facilitador da 
aprendizagem, do trabalho colaborativo e da 
partilha de ideias.
 
Este espaço favorece a realização de atividades 
lúdicas e dinâmicas, envolvendo os diversos 
atores da comunidade educativa, numa rede 
capaz de promover e desenvolver conhecimentos, 
competências e valores que ajudam as crianças a 
desempenhar um papel ativo na comunidade.

Plataforma 
+Sucessoescolar

Disponível 
para browser

Prevenção do abandono escolar 
precoce e promoção da 

igualdade de acesso ao ensino
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MURAL CONTEÚDOS CRACHÁS FORMAÇÃO

Espaço de partilha e 
comunicação do 

trabalho desenvolvi-
do em contexto 

educativo.

Sistema de 
recompensas 

atribuídas pelas 
conquistas das 

crianças. 

Oficina acreditada 
para Educadores de 

Infância e Professores 
do 1.º Ciclo do Ensino 

Básico.

Recursos educativos 
para crianças dos 4 

aos 10 anos.

ÁREAS DA PLATAFORMA +SUCESSOESCOLAR



MURAL
Rede Social e Comunitária

Espaço seguro de partilha e de 
comunicação entre os alunos, 
encarregados de educação, profes-
sores e coordenadores. De acordo 
com o perfil de utilizador é possível 
publicar ao nível da turma, da escola, 
do agrupamento ou do município.

CONTEÚDOS
Recursos educativos promotores do sucesso escolar

CURRÍCULO LOCAL
Com base nos conceitos de Patri-
mónio e de Poder Local os alunos 
vão conhecer o património material 
e imaterial do seu concelho e 
compreender a importância da sua 
participação, como cidadãos ativos 
e responsáveis, na construção de 
uma comunidade melhor.

EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA

Nas temáticas Educação Ambiental, 
Desenvolvimento Sustentável e 
Educação para a Saúde os alunos vão 
explorar, de uma forma divertida e 
lúdica, conteúdos e ações que contri-
buem para o seu desenvolvimento e 
para a construção de uma sociedade 
mais solidária e participativa.

Educação
Ambiental

Desenvolvimento
Sustentável

Educação
para a Saúde

Poder
Local

Património
Local

CONTEÚDOS CURRICULARES
Centenas de atividades multimédia, 
interativas e dinâmicas, desenvolvidas 
para a Educação Pré-Escolar e para o 
1.º Ciclo do Ensino Básico, para 
serem utilizadas em sala de aula e em 
casa. As crianças vão aprender ao seu 
ritmo e de forma criativa.

Crachá do
Poupadinho!

Crachá do
Voluntário!

Crachá do
Super Atento!

No passado dia 22 de abril, foi o dia Mundial 
da Terra. Para o festejar aqui esta o nosso 
presente. Feliz dia Mundial da Terra...
No passado dia 22 de abril, foi o dia Mundial 
da Terra. Para o festejar aqui esta o nosso 

Dia Mundial da Terra

Frederica Santos 
publicou em       Escola Soares Pereira
Set 21, 2015, 17:13

GostoContinua a ler

O perfil do utilizador 
é personalizável com 

avatares ou 
fotografia pessoal, 

no caso dos adultos.

Alunos, encarregados 
de educação, 
professores e 
coordenadores 
podem interagir com 
“Gostos”, comentá-
rios ou partilha de 
artigos

No passado dia 22 de abril, foi o dia Mundial 
da Terra. Para o festejar aqui esta o nosso 
presente. Feliz dia Mundial da Terra...
No passado dia 22 de abril, foi o dia Mundial 
da Terra. Para o festejar aqui esta o nosso 

Dia Mundial da Terra

GostoContinua a ler

CRACHÁS
Recompensas atribuídas pela plataforma e pelo professor

A plataforma atribui, de acordo com indicadores de desempenho predefini-
dos, crachás digitais ao aluno quando completa uma determinada ativida-
de. O professor e o coordenador podem criar crachás personalizáveis e 
atribuí-los aos alunos.

No passado dia 22 de abril, foi o dia Mundial 
da Terra. Para o festejar aqui esta o nosso 
presente. Feliz dia Mundial da Terra...
No passado dia 22 de abril, foi o dia Mundial 
da Terra. Para o festejar aqui esta o nosso 

Dia Mundial da Terra
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Estudo 
do Meio

Português Matemática Inglês



Publicação de Artigos 
(professores e coordena-
dores)

Publicação de Fotos e Vídeos

Partilha de Atividades 
realizadas na Área de 
Conteúdos

Partilha de Artigos nas 
Redes Sociais

Comentários

Gostos

Tags

Educação para a Cidadania
· Educação Ambiental
· Desenvolvimento Sustentável
· Educação para a Saúde

Currículo Local
· Património Local
· Poder Local

Conteúdos Pré-Escolar
· Coleção Bia e Kiko (Português, 
Matemática, Mundo e Inglês);

· A Biblioteca do Gigante 
(Histórias de encantar).

Conteúdos 1.º Ciclo
· Manual Digital® 
(Português, Matemática, Estudo do 
Meio e Inglês);

· My English Corner® (Inglês AEC);
· Preparação para as Provas - 2.º e 
4.º anos (Português e Matemática).

Atribuição de Crachás
· Sucesso na realização da 
atividade

· Sucesso na utilização da 
plataforma

Ferramenta de Criação de 
Crachás (professores e 
coordenadores)

Progresso

Histórico de Atividades

MURAL CRACHÁSCONTEÚDOS

191
escolas

700
Professores

10750
Alunos

+ de 
15000

publicações e 
partilhas
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