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§ http://aemariofonseca.pt

Principal meio para comunicação 
de informações relativas à vida do 
Agrupamento.

* Não dispensa a consulta dos 
placards de afixação nas escolas 
do agrupamento.



§ www.aemariofonseca.pt

NOTA:
Não é necessário registo
(toda a informação está acessível livremente)



§ Formulário eletrónicos
§ Modelos de atas
§ Formulários Administrativos
§ Outros Formulários





§ Utilizem os formulários que estão no Portal Web do agrupamento, uma vez que 
alguns deles sofreram modificações



§ Atas de Reunião
§ Modelos de atas





§ As atas relativas a alunos (intercalares e de avaliação), serão redigidas no INOVAR 
ALUNOS

§ As restantes atas (Departamento Curricular, Grupo Disciplinar, ...), incluindo as de 
Natureza Disciplinar, serão colocadas no repositório que será criado para o 
efeito e do qual haverá um atalho no ambiente de trabalho dos computadores

§ Os modelos de ata devem ser descarregados do Portal Web do agrupamento, já 
que os do ano passado estão desatualizados



§ Sistema Gestão Pedagógica
§ INOVAR Alunos
§ INOVAR Consulta



§ Sumários,

§ Coordenação de Turma

§ Gestão de Cursos

§ Avaliações

§ Critérios de Avaliação

§ Caracterização da Turma

§ Indicadores para a Gestão

§ ...



§ Acesso ao Sistema - Professores e Assistentes

§ Fora das instalações do agrupamento (ex.: casa)

§http://inovar.aemariofonseca.pt/inovaralunos

§ Dentro das instalações do agrupamento (ex.: escolas, sala de aula, sala de professores)

§http://10.137.91.250/inovaralunos
ou
§ através do atalho que será colocado

no ambiente de trabalho dos computadores



§ Acesso ao Sistema - Professores e Assistentes
§ Credenciais de Entrada

Login: NIF
Senha: NIF

A SENHA DE ACESSO
PODE E DEVE SER 
PERSONALIZADA



Portal para a Comunidade
Educativa

§ Plataforma onde o aluno e o
encarregado de educação
podem consultar informação
sobre a vida escolar,
avaliações, testes e outros
instrumentos de avaliação,
fazer pré-inscrição para o
ano seguinte e iniciar
processo de justificação de
faltas, entre outros.



§ Acesso ao Sistema – Alunos, Encarregados de Educação e Professores

§ Fora das instalações do agrupamento (ex.: casa)

§http://inovar.aemariofonseca.pt/inovarconsulta

§ Dentro das instalações do agrupamento (ex.: escolas, sala de aula, sala DT’ s)

§http://10.137.91.250/inovarconsulta
ou
§ através do atalho que será colocado

no ambiente de trabalho dos computadores



§ Acesso ao Sistema – Alunos e Encarregados de Educação
§ Credenciais de Entrada

Login: Nº de Processo
Senha: BI/CC
os 4 dígitos iniciais

A SENHA DE ACESSO
PODE SER 
PERSONALIZADA



§ Sistema Integrado de Gestão
de Escolas
§ SIGE 3





Sistema Integrado de Gestão de Escolas 

§ O portal SIGE 3 permite aos alunos, encarregados de educação, docentes e 
assistentes acederem a todas as funcionalidades do sistema de gestão SIGE 
remotamente usando qualquer terminal com ligação à internet, tais como: 

§ Movimentos, (consumos bar e papelaria, carregamentos do cartão)
§ Refeições, (marcar/desmarcar, verificar se a refeição foi consumida)
§ Acessos, (entradas e saídas na escola nos últimos 3 meses)
§ Alterar PIN de acesso ao portal



§ Acesso ao Portal – Alunos, Encarregados de Educação, Docentes e Assistentes

§ Fora das instalações do agrupamento (ex.: casa)

§http://portalsige.aemariofonseca.pt:8080/portalsige

§ Dentro das instalações do agrupamento (ex.: escolas, sala de aula, sala de professores)

§http://10.137.91.250:8080/portalsige
ou
§ através do atalho que será colocado

no ambiente de trabalho dos computadores



§ Acesso ao Portal – Alunos, Encarregados de Educação, Docentes e Assistentes
§ Credenciais de Entrada

Número de Cartão
PIN: BI/CC
os 4 dígitos iniciais

O PIN DE ACESSO
PODE SER 
PERSONALIZADO





§ Todos os computadores têm no ambiente de trabalho um ícone que dá acesso a 
aos principais atalhos de pastas ou aplicações utilizadas no agrupamento



§ Apesar do aviso que está no ambiente de trabalho dos computadores, continua-
se a encher o mesmo com documentos que para além da confusão visual que 
provocam, tornam o sistema mais lento

§ Pede-se neste sentido que todos sejamos mais cautelosos e que apaguemos os 
documentos, após a sua utilização



§ Entendamos que os computadores da escola, não são nossos individualmente, 
mas estão ao serviço de todos nós

§ Devido à proliferação de vírus que há na Internet e que a qualquer momento 
podem danificar/comprometer o sistema

(muitas vezes irremediavelmente, há casos de escolas que perderam tudo)

pede-se também o maior cuidado e critério quando abrimos e-mails. 

“”“Não abrir tudo o que mexe!”””



§ A cada docente é atribuído um plafond anual para impressões e fotocópias 
sendo este responsável pela sua boa gestão durante o ano letivo

§ As credenciais bem como os plafonds são pessoais e não devem ser utilizados 
por outro que não o próprio (“empréstimo” de copias)



§ As credenciais de acesso às fotocopiadoras (password para imprimir/fotocopiar), 
são escolhidas por cada docente junto dos responsáveis por esta tarefa
§ na EBS de Lousada Norte, Lustosa – prof. Hélder Cimodera
§ na EBS Dr. Mário Fonseca, Nogueira – prof. Manuel Morais
§ os novos docentes no agrupamento devem contactar os responsáveis para o efeito
§ os docentes que já estavam no agrupamento mantêm as credenciais do ano passado



§ A atribuição de plafond extra é da exclusiva responsabilidade da direção do 
agrupamento
§ Só com a autorização expressa da direção é que os responsáveis atribuem mais 

número de cópias e só depois de contactados pela mesma

§ O plafond atribuído é para ser utilizado exclusivamente para a impressão 
de documentos de trabalho
§ Ex:. fichas, testes



§ Tendo em conta os constrangimentos financeiros a que estamos sujeitos, 
recomenda-se vivamente que a gestão dos plafonds deva ser feita de uma 
forma responsável

§ Todos os plafonds dos docentes “antigos”, neste momento já se encontram 
“a zero”



§ Tendo em conta a falta de espaço que cada vez se faz sentir mais no 
servidor e as copias de segurança diárias, recomenda-se vivamente que:
§ não sejam guardados ficheiros “pesados” no servidor, (ex.: filmes, fotos, músicas, 

programas informáticos, ...)
§ Com regularidade será executada uma rotina no servidor que apaga esses ficheiros, sem aviso 

prévio



§ Com a implementação do novo sistema de gestão que tem por base uma 
plataforma web que carece de rapidez de execução (para trabalhar a partir de 
casa, por ex.), e ao existirem ficheiros com grande dimensão no servidor, obriga 
a copias de segurança demoradíssimas, que por vezes não conseguem terminar 
fora da hora de expediente e inevitavelmente provoca muita lentidão no 
sistema.



§ Quando usarem ficheiros de grande dimensão, sempre que possível 
utilizem os dispositivos pessoais, tais como pendrive ou disco portátil
§ Se não for de todo possível, utilizem a pasta no servidor, mas no final apaguem os 

referidos ficheiros.



§ Quando for detetada alguma anomalia em qualquer
equipamento das EBS reportem a mesma aos responsáveis
§ EBS de Lousada Norte, Lustosa

§ prof. Hélder Cimodera, prof. José Cardoso, sr. Pinto

§ EBS Dr. Mário Fonseca, Nogueira
§ prof. Manuel Morais, sr. Júlio

§ Em alternativa, preencher o formulário que se encontra no
portal web do agrupamento, na secção Equipa TIC e enviar
para o email indicado no rodapé do mesmo
§ Modelo_34_AEMF_2015_participacao_problema_avaria_equip_informatico.doc




