
PLATAFORMA 
GEDUC SOLUÇÕES
Gestão Educacional Moderna.



Quem somos?
A PLATAFORMA GEDUC Soluções
nasceu em 2010, fruto da demanda
de uma ferramenta tecnológica que
auxiliasse na gestão escolar de
Unidades Escolares tanto pública
como privadas.



Quem somos?

A demanda crescente de Sistemas de Gestão Escolar
se consolidou com a modernização do registro estatístico
nacional, o EDUCASENSO, bem como da implantação do
Programa Nacional de Informática na Educação – ProInfo, ações
estas que incluíram no cotidiano das Escolas, tanto nas
atividades administrativas como acadêmicas.

Nosso posicionamento de mercado já conta com
mais de 20.000(vinte mil) Professores, aproximadamente
250.000(duzentos e cinquenta mil) Alunos e cerca de 550
(quinhentos e cinquenta) Gestores e Coordenadores
pedagógicos, em um processo de interação mútua através da
plataforma GEDUC Soluções, com o atendimento de diversos
Município na Estados do Maranhão, Pará e Tocantins.



Já no ano de 2020, em resposta
às demandas de atendimento de interação
remota, causados pelas limitações impostas
pela CONVID-19, estamos em
desenvolvimento de tecnologia, que já se
encontra em utilização parcial, para
oferecer Plataforma de Aulas não
presenciais, agregando ao GEDUC Soluções
um potencial de interação assíncrono, e
trazendo para o cotidiano dos usuários o
oferecimento de ferramentas que
possibilitam interações remotas diárias
necessárias entre Escolas e usuários
domésticos.

Quem somos?



Seu Título 
Aqui

O que é a Plataforma GEDUC SOLUÇÕES
do ponto de vista na Gestão?

• Sistema de gestão escolar, gestão pedagógica e 
administrativa das Escolas e Secretaria de Educação;

• Lotação e distribuição de professores;

• Relatórios de desempenho de Turmas, Professores e 
Alunos TOTALMENTE DIGITAIS, dispensando o custo com 
material gráfico;

• Integração da base de dados com EDUCACENSO;

• Gestão do Transporte Escolar;

• Gestão e Controle da Alimentação Escolar;

• Controle de Almoxarifado;
• Matriculas on-line.

Sistema de Gestão da Secretaria de Educação:



Seu Título 
Aqui

O que é a Plataforma GEDUC SOLUÇÕES do 
ponto de vista da Coordenação?

• Sistema de Acompanhamento, Liberação e Validação 
de Aulas;

• Comunicação com Professor e Aluno via Chat;

• Relatórios de desempenho de Turmas, Professores e 
Alunos;

• Material de apoio para Professores;

• Anotações e Orientações Pedagógicas via Sistema.

Sistema de Coordenação, Supervisão e Orientação 
Pedagógica :



Seu Título 
Aqui

O que é a Plataforma GEDUC Soluções
do ponto de vista do Professor?

• Planejamento de Curso; 

• Planejamento de Aula;

• Controle de frequência;

• Lançamento de notas e/ou conceitos;

• Edição de Aulas/Atividades e Avaliações;

Sistema de registro em diário eletrônico:

• Comunicação com Aluno e Coordenador via Chat.



Seu Título 
Aqui

O que é a Plataforma GEDUC Soluções do 
ponto de vista do Aluno?

• Acesso a aulas e atividades; 

• Solicitação de prorrogação de prazos de entrega;

• Acesso ao Calendário Escolar;

• Acesso a Avaliações e Provas;

• Emissão de Boletins de notas e conceitos;

Sistema de acesso remoto a aulas e notas:

• Comunicação com Professor e Coordenador via Chat.



Avaliação Institucional

Gestão de Busca Ativa 
(Rede de Proteção da Criança)

Ambientes:
Administrativo ( Semed e Escola),
Ambiente do Professor com APP e

Ambiente do Aluno com APP.

Gestão de Aulas 
não Presenciais

Gestão de Matricula
e Rematrícula

Secretaria e Diário Eletrônico

Gestão do Censo Escolar

Gestão de Patrimônio, 
Alimentação Escolar, 
Transporte Escolar e 

e Almoxarifado

MEDIA



https://r4solucoes.com

https://www.youtube.com/watch?v=8jSglYIkNNU&ab_channel=GeducEduca%C3%A7%C3%A3o
https://www.geduc.com.br/


e-mail: atendimento@r4solucoes.com

+55 99 9105-9661
https://www.r4solucoes.com

mailto:atendimento@r4solucoes.com
https://www.r4solucoes.com/

