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APRESENTAÇÃO
A atuar no mercado do desenvolvimento de software para a gestão e administração
escolar desde 2016, a MICROABREU surge da reorganização da JPM & Abreu, empresa
líder no mercado do desenvolvimento e distribuição de sistemas de informação para a
gestão administrativa e financeira das escolas de ensino básico e secundário.
Contamos com a experiência dos nossos colaboradores, com mais de 20 anos ao serviço
da gestão e administração escolar.
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MÓDULO A2

Transmissão e aplicação de conhecimentos das novas versões Alunos e GIAE de forma a
facilitar toda a envolvente no processo de gestão escolar.

Dotar os formandos de conhecimentos sobre as novas aplicações
Apresentar aos formandos soluções mais rápidas e eficazes com a utilização das novas
versões
Apoiar os formandos na resolução de situações reais usando as várias opções das
aplicações Alunos v5 e GIAE v5
Capacitar os formandos na utilização da aplicação Alunos v5 e GIAE v5



Identificação de turmas



Matrículas (Anulação matrículas e transferências)



Formação de turmas (Inscrição, anotações e mudança de turma)



Faltas (Alunos e netALUNOS)



Avaliações (Alunos e netALUNOS)



Pautas



Fichas Informativas

3



Manual



Plataforma Ajuda ( https://ajuda.microabreu.pt/ )



Os formandos deverão fazer acompanhar-se de um computador portátil com as
especificações técnicas indicadas



Método Expositivo (apresentação em power point dos pontos principais da
formação e utilização das aplicações)



Método Demonstrativo: demonstração do funcionamento das aplicações.



Método Interrogativo: Participação ativa dos formandos, com questões de
acontecimentos reais



Mala com equipamento informático para ligação em rede



Sala em hotel composta com data show, tela de projeção, Flip-Chart e
marcadores



Exposição da sala em formato “U”, com blocos e canetas /lápis



Água



Preenchimento da ficha inscrição que se encontra disponível na área de cliente
no site da Microabreu (www.microabreu.pt)



Submissão da requisição da formação devidamente assinada e carimbada pela
direção da Escola/Agrupamento.
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