Coimbra, 6 de janeiro de 2022

Assunto: Plataforma Inovar – Utilização de nova plataforma de acesso escolar

Exmos. Senhores Encarregados de Educação,
Caros alunos,

Em primeiro lugar, fazemos votos para que o ano de 2022 venha à medida das vossas
melhores expectativas e que traga muita saúde, paz e realizações pessoais e
profissionais para todos e respetivas famílias.
Serve esta primeira comunicação do ano para também vos prestar algumas
informações, nomeadamente, sobre o acesso à nova plataforma escolar – Inovar agora em vigor no Agrupamento, e em todas as restantes escolas do concelho de
Coimbra, e o modo como poderá obter informações relativas a si (no caso de alunos
maiores de 18 anos) ou ao/à seu/sua educando/a no que respeita ao aproveitamento,
à assiduidade, ao comportamento ou a qualquer outro assunto dentro deste âmbito.
Queremos continuar a bem servir a nossa comunidade educativa e só através de uma
comunicação eficaz e eficiente tal é possível. Por essa razão, enviamos uma pequena
explicação relativa ao acesso à já referida plataforma. Contudo, não hesite em
contactar a educadora, o/a professor/a titular, o/a diretor/a de turma ou a mediadora
para esclarecimento de qualquer questão relativa a este assunto.
Boa continuação de ano letivo 2021/2022, com a certeza que continuamos tod@s no
mesmo barco e a cuidar uns d@s outr@s.
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Conceição Malhó Gomes

Acesso Inovar
No AECC, a partir do início do 2º período, deixaremos de utilizar a Plataforma GIAE e irá passar
a utilizar-se a Plataforma Inovar.
O acesso para os Senhores Encarregados de Educação e Alunos far-se-á através do Inovar
Consulta (link disponibilizado na página eletrónica do AECC).

Este acesso é garantido da seguinte forma:
 Encarregados de Educação: Login - email; Password - NIF
 Alunos: Login - nº de processo; Password – N.º de Cartão de Cidadão, incluindo dígitos
de controlo (por exemplo: 8ZY5)

Login
Password

Qualquer que seja o acesso existe um link para o canal Youtube da plataforma onde
poderão ser esclarecidas quaisquer dúvidas de utilização.

Nota importante: alerta-se para a necessidade dos Senhores Encarregados de Educação
atualizarem o seu email.

