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1 Introdução 

Prestação de serviços técnicos especializados de consultadoria no âmbito do projeto “+Sucesso 

Escolar: Aprender, Colaborar e Partilhar”. 

Os serviços técnicos especializados de consultoria a prestar incluem: 

a) implementação, configuração e adaptação às necessidades locais da plataforma +Sucesso 

Escolar; 

b) Conceção de atividades de "Educação para a Cidadania; 

c) Criação e dinamização de concursos; 

d) Criação do Currículo de Base Local; 

e) Capacitação da comunidade educativa; 

f) Gestão e monitorização da plataforma. 

 

A plataforma +Sucesso Escolar inclui as seguintes áreas e funcionalidades: 

1) Mural; 

2) Criação conteúdos para trabalhar a Educação para a Cidadania; 

3) Criação de Currículo Local (património e poder local); 

4) Integração de conteúdos digitais curriculares (português, matemática, estudo do meio e 

inglês); 

5) Sistema de Gestão de crachás; 

6) Integração dos projetos educativos e projetos comunitários. 

2 Configuração do Mural e Personalização da plataforma 

O Mural é um espaço online que inclui uma parte de acesso público e uma outra de acesso privado, 
mediante um Login e Password.  
A parte pública inclui informação geral sobre o projeto e todos os conteúdos partilhados pelos 
utilizadores registados. 
Relativamente à parte privada existem os seguintes perfis de utilizador: 

a) Professor – publica ao nível da turma que leciona; 
b) Coordenador de Agrupamento – publica ao nível de Agrupamento e/ou Escola e partilha as 

publicações efetuadas pelos professores do seu Agrupamento; 
c) Coordenador de Município – publica ao nível do Município, do Agrupamento ou Escola e 

partilha as publicações efetuadas pelos Professores e Coordenadores; 
d) Aluno – Visualiza e comenta todas as publicações da sua Turma e as publicações partilhadas 

para o nível público; 
e) Encarregado de Educação - Visualiza e comenta todas as publicações da Turma do seu 
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educando e as publicações partilhadas para o nível público. 
Serão criados os utilizadores os utilizadores e personalizada a plataforma. 

3 Criação e dinamização de concursos e conceção de atividades "Educação 
Cidadania" 

Vão ser criados conteúdos e atividades para trabalhar as seguintes dimensões da Educação para a 

Cidadania: Educação Ambiental e Desenvolvimento Sustentável, Educação para a Saúde e Igualdade de 

Género. Cada infografia sobre as temáticas anteriormente enumeradas estará disponível online (a partir de 

um browser dentro da plataforma), offline após efetuar o download na plataforma e em formato APP para 

os sistemas Android e IOS. 

Lista de Conteúdos e atividades e criar: 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 
 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

  
Água 

Tipologia Conteúdos educativos Representação 

Guiões de atividades 
Atividades experimentais 

▪ Dossier Água 
▪ O ciclo da água 
▪ Chuva de imagens 
▪ Vegetação, poluição, parâmetros 

físico-químicos e autodepuração 
▪ Construção de um aquífero 
▪ A pegada hídrica no quotidiano  

Infografias 
Atividades multimédia 

▪ A água e os Seres Vivos 
▪ A água na produção de produtos 
▪ A água no planeta Terra 
▪ Qualidade da água 
▪ Autodepuração 
▪ Ciclo urbano da água 
▪ Ciclo da água 
▪ Vamos poupar água!  

 
Biodiversidade 

Tipologia Conteúdos educativos Representação 
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Guiões de atividades 
Atividades experimentais 

▪ Dossier Biodiversidade 
▪ Cadeia trófica 
▪ Personificação 
▪ Construção de maquete 
▪ Jogo da memória 
▪ Floresta Portuguesa 

 

Infografias 
Atividades multimédia 

▪ Completa a pirâmide! 
▪ A minha caderneta de animais 
▪ A diversidade da vida! 
▪ Bio-decifrar 
▪ Floresta portuguesa 
▪ Como obtemos energia? 

 

 

 
Energia 

Tipologia Conteúdos educativos Representação 

Guiões de atividades 
Atividades experimentais 

▪ Dossier Energia 
▪ Forno Solar 
▪ Cataventos 
▪ Poupar energia 
▪ Moinho de água 
▪ Os hóspedes elétricos da minha 

casa!  

Infografias 
Atividades multimédia 

▪ De onde vem a energia? 
▪ Vamos poupar o ambiente 
▪ As fontes de energia da nossa 

história! 
▪ As casas… devoradoras de energia! 

 

 

Resíduos 

Tipologia Conteúdos educativos Representação 

Guiões de atividades 
Atividades experimentais 

▪ Dossier Resíduos 
▪ Banda desenhada  
▪ Gincana 
▪ Compostagem 
▪ Equipa 3 R’s 
▪ Reutilização e criação de objetos 
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Infografias 
Atividades multimédia 

▪ Os resíduos 
▪ O que fazer com os resíduos? 
▪ Qual o tempo de decomposição dos 

resíduos? 
▪ Vamos transformar os resíduos! 
▪ Reduzir, reutilizar e reciclar 

 

 
 
 
 

 
Consumo 

Tipologia Conteúdos educativos Representação 

Guiões de atividades 
Atividades experimentais 

▪ Dossier Consumo 
▪ Proteger o planeta Terra! 
▪ Vamos fazer compras sustentáveis, 

pelo nosso planeta. 
▪ Dieta Mediterrânica 
▪ Feira de trocas 

 

Infografias 
Atividades multimédia 

▪ O consumo 
▪ Consumo sustentável 
▪ Ciclo de vida dos produtos 

 

 
Alterações Climáticas 

Tipologia Conteúdos educativos Representação 

Guiões de atividades 
Atividades experimentais 

▪ Dossier Alterações Climáticas 
▪ Espécies ameaçadas 
▪ Estado do tempo 
▪ Simulador do efeito de estufa 
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Infografias 
Atividades multimédia 

▪ A atmosfera... tem muito do que se 
queixar! 

▪ Todos nós podemos fazer a 
diferença! 

▪ Pequenas coisas que fazem a 
diferença! 

 

 

 
EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE 

 
O exercício da promoção da saúde e prevenção da doença, para ser efetivo, deverá iniciar-se o mais 
precocemente possível e manter-se ao longo de toda a vida. Acresce, ainda, que os comportamentos 
adotados nos primeiros anos de vida tendem a ser mantidos na idade adulta. Daí que a escola seja o 
local privilegiado para a aquisição destes conhecimentos e competências. Neste sentido, a plataforma 
disponibilizará conteúdos e ações que contribuem para a compreensão da importância de um estilo de 
vida saudável. Os alunos vão explorar conteúdos relacionados com a alimentação saudável e o 
exercício físico. 

De seguida são apresentados os conteúdos a criar para esta temática.   

 

EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE 

 

Alimentação Saudável e Exercício Físico 

Tipologia Conteúdos educativos Representação 

Recursos do professor ▪ Dossier Educação para a Saúde 

 

Infografias 
Atividades multimédia  

▪ Alimentação equilibrada, 
completa e variada! 

▪ A Roda dos Alimentos 
▪ Explora a Roda dos Alimentos 
▪ Constrói a tua Roda dos Alimentos 
▪ A importância da água  
▪ O açúcar escondido nas bebidas 
▪ Menos açúcar, gordura e sal, pela 

tua saúde! 
▪ As leguminosas! 
▪ A atividade física e a energia dos 

alimentos 
▪ Quanto tempo precisas para 

queimar calorias de alimentos não 
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saudáveis. 
▪ Medir as quantidades nos 

alimentos. 
▪ Alimentação variada ( cores dos 

alimentos com os benefícios para 
o corpo). 

▪ Incentivar o consumo de frutas e 
legumes. 

▪ Explorar as diferentes frutas e 
legumes. 

▪ Comparar lanches saudáveis e 
snacks. 

▪ Incentivar o exercício Físico. 
▪ Integração das ementas escolares 

para consulta. 
▪ Explorar curiosidades dos 

alimentos. 
▪ De onde nascem os alimentos ( 

Origem animal, origem vegetal, 
alimentos processados). 

▪ Explorar os rótulos alimentares. 
▪ Explorar receitas… 
▪ Explorar vários conceitos. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

Os Superpoderes dos Alimentos! 

Tipologia Conteúdos educativos Representação 

Infografias 
Atividades multimédia  

▪ Os superpoderes dos alimentos 
▪ Escolher os alimentos para a 

refeição. Verificar se ganhou 
superpoderes. 

▪ Os superpoderes do teu pequeno-
almoço 

▪ Os superpoderes do teu lanche 
▪ Os superpoderes do teu almoço 

ou jantar 
▪ Combinações saudáveis 
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Será ainda integrado na plataforma (Suite) um espaço para dinamização de concursos e desafios temáticos 

mensais durante a duração do projeto. 

4 Sistema de recompensas atribuídas pela plataforma (Suite) e pelo professor 

A plataforma (Suite) atribui, de acordo com indicadores de desempenho predefinidos, crachás digitais ao 

aluno quando completa uma determinada atividade. Será desenhado um sistema gamificado, ou seja, 

motivador, baseado em técnicas de videojogos, de promoção da utilização e um sistema de níveis de forma 

a motivar e desafiar todos os utilizadores. 

Será ainda disponibilizado um sistema personalizado de criação de crachás aos professores e diversos 

coordenadores (ver perfis de utilizadores). 
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5 Aquisição de Serviços de consultadoria para criação do Currículo de Base 
Local 

Uma das áreas diferenciadoras deste projeto consiste na criação de um currículo base local. Com base 
no património material e imaterial de cada concelho será criado um conjunto atividades que permitam 
aos alunos, de uma forma divertida e lúdica, conhecer o seu Concelho, a sua história e as suas 
instituições.  
No quadro seguinte estão descritas os conteúdos educativos e atividades a criar para cada Município. 
 
A conceção e desenvolvimento destes recursos implicam o levantamento e tratamento da informação, 
criação das narrativas, criação de recursos educativos sobre a realidade e promoção de atividades 
locais, que podem ser executadas dentro de sala de aula, em ambiente informal, ou em casa, com a 
participação da família. Os resultados finais, do desenvolvimento dos conteúdos, podem ser 
partilhados com os Encarregados de Educação, colegas de escola e com a comunidade envolvente. 
Recursos a criar: 

a) Património 

• Descobre o Concelho (10 Infografias); 

•  Encontra o par;  

• Letras escondidas;  

• Descobre as diferenças,  

• Puzzle; Recursos Professor (guiões e fichas) e  

• Pintar e Montar. 
b) Poder Local 

• A nossa comunidade;  

• Participar através do voto;  

• O meu Concelho, a minha Câmara Municipal e o meu Presidente de Câmara (1 
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Infografias);  

• O meu cartão de Aluno;  

• Recursos Professor (guiões e fichas). 
c) Património e Poder Local 

• O Grande Jogo do meu Concelho e da minha Região;  

• Quizz e  

• Banco de Imagens. 

•  
 

 

CURRÍCULO LOCAL 

  

Poder Local 

Conteúdos 
Educativos 

Descrição Representação 

Infografias 

O meu concelho! 

Participar, através 
do voto! 

As muitas funções 
de uma Câmara 
Municipal! 

O que são as 
Juntas de 
Freguesia! 

▪ Reconhecer a importância de participar na vida política, 
através do voto.  

▪ A  nossa comunidade. 

▪ O meu concelho, a minha Câmara Municipal e o meu 
Presidente de Câmara. 

▪ Descobrir quais as funções dos deputados. 

▪ Distinguir eleições presidenciais, eleições legislativas, 
autárquicas e europeias. 

▪ Identificar as principais funções e atribuições de uma 
câmara municipal.  

▪ Identificar o que são as juntas de freguesia e as suas 
funções. 

▪ Conhecer os símbolos do concelho (bandeira e brasão). 

▪ Identificar as principais tradições do concelho e o 
feriado municipal.  

▪ Descobrir, no mapa, o distrito, concelho e freguesia de 
residência.  
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O meu cartão de 
aluno! 

▪ Construir um cartão de aluno, completando os 
seguintes tópicos: data de nascimento; distrito, 
concelho e freguesia em que reside; área do concelho; 
número de habitantes do concelho; número de 
freguesias do concelho; bandeira e brasão do concelho, 
feriado municipal. 

▪ Explorar conceitos associados com o poder local e a sua 
identidade social e cultural. 

 

 

Materiais 
Pedagógicos para 
o Professor 

Guiões de 
atividades 

Fichas de trabalho 

▪ Eu, o meu concelho e minha Câmara Municipal. 

▪ Os símbolos do meu concelho. 

▪ Se eu fosse Presidente… 

 

 

Património Local 

Conteúdos 
Educativos 

Descrição Representação 

Infografias 
Descobre o teu 
concelho! 

▪ Explorar e descobrir o património material ou imaterial 
do concelho. 

▪ Descobre o concelho. 

▪ Álbum de fotografias. 

▪ Banco de imagens.  
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Encontra o par 
▪ Reconhecer o património material ou imaterial do 

concelho. 

 

Letras escondidas 

 

▪ Descobrir, através de uma imagem e de uma frase, que 
elemento, do património material ou imaterial do 
concelho, se refere. 

 

Descobre as 
diferenças 

 

▪ Identificar as três diferenças nas imagens, 
representativas do património material ou imaterial do 
concelho. 

 

Puzzle 

▪ Construir um puzzle, referente ao património material 
ou imaterial do concelho. Depois de completar o puzzle, 
a criança ouve uma frase com um facto importante 
sobre a imagem. 

 

Materiais 
pedagógicos para o 
Professor 

Guiões de trabalho 

Fichas de trabalho 

▪ Dosssier de património de cada concelho. 

▪ O que há para descobrir em…? 

▪ Descobrir a minha comunidade! 

▪ Descobrir a minha comunidade também é descobrir 
quem sou! 
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Cada Infografia funciona online (a partir de um browser dentro da plataforma +Sucesso Escolar), 

offline após efetuar o download na plataforma e em formato APP para os sistemas Android e IOS. 

 

 

6 Capacitação da rede educativa para implementação do projeto  

Para atingir os objetivos propostos no projeto é necessário capacitar a rede educativa para 

implementar o projeto e integrar nas TIC (adquiridas no âmbito do projeto, existentes nas Escolas e 

nas Famílias) na aprendizagem. 

De forma a capacitar a rede educativa propomos realizar várias iniciativas dirigidas a Professores, 

Técnicos, Alunos e Famílias: 

• Encontro anual Técnicos Municipais, diretores escolares e professores; 

• Ações de capacitação para os Professores, Alunos e Encarregados de Educação; 

• Ações de divulgação e de envolvimento das famílias na educação. 

Encontro anual Técnicos Municipais, diretores escolares e professores  

Organização e dinamização de 2 encontros anuais (um no fim de cada ano letivo do projeto), com a 

 

Grandes Jogos 

Conteúdos 
Educativos 

Descrição Representação 

O Grande Jogo do 
Meu Concelho! 

▪ Rever os conteúdos explorados na área do poder local e 
do património. Descobrir factos importantes acerca do 
concelho quando atinge as lâmpadas que existem no 
mapa. 

▪ Competir para alcançar o melhor lugar. Através do 
Ranking, o aluno tem acesso aos dez primeiros lugares e 
ao lugar da sua melhor pontuação. 

 

QUIZ! 

▪ Consolidar o conhecimento sobre questões 
relacionadas com o poder local e o património. O Quiz 
possui três níveis, ditados pelo tempo disponível, para 
completar as cinco questões. 

▪ Competir para alcançar o melhor lugar. Através do 
Ranking, o aluno tem acesso aos dez primeiros lugares e 
ao lugar da sua melhor pontuação. 
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duração de um dia, para promover e disseminar as boas práticas.  

Ações de capacitação para os Professores, Alunos e Técnicos Municipais 

Vamos dinamizar 10 ações de capacitação para os professores, alunos e encarregados de educação. 

Cada ação de capacitação tem a duração de 3 horas 

Ações de divulgação e de envolvimento das famílias na educação 

De forma a promover a divulgação, promoção do projeto e disseminação de boas práticas vamos 

tratar da conceção, produção e distribuição, junto de todos os alunos envolvidos no projeto, de uma 

brochura (A4 a cores frente e verso) com informação sobre o projeto. 

 

7 Aquisição de Serviços de Gestão, Avaliação e Monitorização da Plataforma 
(Suite) 

Os serviços a contratar incluem serviços de consultadoria para a gestão e monitorização da 

plataforma (Suite), a gestão dos utilizadores (Criação utilizadores, Turmas, grupos e sistema de 

transição de ano letivo), dos indicadores desempenho e helpdesk remoto e presencial durante a 

duração do projeto. 

Inclui ainda o acompanhamento e monitorização, do ponto de vista técnico, das atividades 

previstas no âmbito do projeto, a elaboração de um relatório técnico anual da execução do projeto 

com informação separada por tipo de utilizador, município e agrupamento (número de acessos, 

número de atividades abertas e número de crachás conquistados). 

Os dados serão apresentados em formato de tabela e gráfico e permitem uma comparação ao 

longo dos meses e anos letivos do projeto. 

8 Garantia, manutenção e assistência técnica 

Todos os serviços de consultadoria para configuração e personalização a efetuar na plataforma 

(Suite) terão manutenção, garantia, atualizações e apoio técnico pelo período de 36 meses ou pelo 

período de duração do projeto. 
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9 Preço 

Apresentamos a nossa proposta de preço que julgamos adequada á prossecução da ambição do Projeto: 
• O valor apresentado inclui todas as atualizações e modificações sugeridas pelo cliente durante o 
período de 36 meses. 
• O preço contempla apoio técnico via telefone ou email sem limite de solicitações. 
 
 

 
Descrição Valor

Configuração do Mural e Personalização da plataforma

Criação e dinamização de concursos e conceção de atividades "Educação Cidadania"

Aquisição de Serviços de consultadoria para criação do Currículo de Base Local

Capacitação da rede educativa para implementação do projeto 

Aquisição de Serviços de Gestão, Avaliação e Monitorização da Plataforma (Suite )

20 480,00 €      

 
Ao valor apresentado acresce IVA à taxa legal em vigor. 
O prazo de entrega é 30 dias após a adjudicação para a personalização da plataforma e para as restantes atividades 
será de acordo com o cronograma a definir. 
Condições de pagamento: pagamentos parciais de acordo com os relatórios de execução entregues. 
Os valores apresentados são válidos por 90 dias 

10 Contatos 

 
Para esclarecimentos sobre a presente proposta deverá contactar: 
 
LUSOINFO II - Multimédia S.A. 
Rua António Gomes Soares Pereira, 188B 
4470-139 Maia 
NIPC: 508 919 061 
Telefone: 229 428 612 
Telm: 938 111 882   
Email: carlos.moreira@lusoinfo.com 
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