INOVAR CONSULTA
ACESSO A PAIS/ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO

O "Inovar Consulta" é um portal onde podem ser consultadas informações sobre a atividade escolar de
cada educando, utilizando qualquer tipo de dispositivo informático com ligação à Internet.
Toda a informação disponível é atualizada, em tempo real, sempre que novos registos ou dados são
submetidos e acrescentados pelos professores na escola.
Algumas das informações e ações que podem disponibilizar-se aos alunos e encarregados de educação
(EE) nesta plataforma são:
•
•
•
•
•
•
•
•

horário do aluno;
horário de atendimento do Diretor de Turma;
disciplinas a frequentar (currículo);
atividades previstas na agenda;
faltas e registos de comportamento;
sínteses descritivas sobre as habilitações e evolução do aluno;
efetuar a pré-matrícula no ano seguinte;
preencher questionários online.

Para entrar na plataforma utilizam-se os seguintes dados:
Login: nº processo do aluno
Senha: nº do BI/CC (1) - com os códigos finais do CC incluindo o espaço (exemplo: 1234567 8ZY7).
Se não conseguir entrar, deve:
Experimentar entrar apenas com os números até ao espaço (exemplo: 1234567)
Experimentar retirar o espaço (exemplo: 12345678ZY7)
(1) -No caso de não ter Cartão de cidadão, será o Nº da Cédula/Passaporte/Autorização de
residência
Em caso de dificuldade no acesso, deverá contactar o Diretor de Turma/Titular de Turma
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Exemplo em imagens
Entrar no inovar consulta:
https://inovar.ae-joserelvas.pt/inovarconsulta/app/#/login

1 - Nº DO PROCESSO
2 – PALAVRA PASSE
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Ambiente inicial:
Pode e deve explorar todos os menus
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Neste exemplo, vamos ver as notas da avaliação intercalar.
Menu Avaliações/Avaliações intercalares
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Consulte as notas.
Pode fazer download do registo de avaliação e da síntese descritiva, nos botões em baixo (a vermelho)
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