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1 — As reuniões de avaliação realizam-se via aplicação Microsoft TEAMS e 
conforme calendarização anexa à Convocatória n.º 59/2020-2021, de 19 de março 
[“clique”, para ir]. 

2 — Até 48 horas de antes do início da reunião do respetivo Conselho de 
Turma, os Docentes lançam as propostas de classificação na plataforma 
INOVAR/Alunos  [“clique”, para ir], segundo procedimento comum. 

3 — A ata da reunião será feita na plataforma INOVAR/Alunos, conforme 
demonstração e instruções em vídeo, disponível em 
AEMealhadaDigital/Reuniões [“clique”, para ir], à qual, pela mesma via e instruções 
constantes do mesmo vídeo, será anexada, eventualmente, outra 
documentação pertinente conexa; o teor da ata, a lançar na plataforma 
INOVAR/Alunos, deverá observar minuta também disponível em 
AEMealhadaDigital/Reuniões. Da ata faz parte integrante FICA (Ficha de 
Informação Complementar à Ata) em modelo Microsoft FORMS, disponível 
em FICA/Ensino Secundário e FICA/Ensino Básico [“clique”, para ir]. 

[Obs.: na redação da ata, não há necessidade e não devem ser trancados os espaços 
em branco]. 

4 — Das propostas de APOIO para o próximo período letivo a que haja 
lugar e a constar na FICA, os Diretores de Turma procederão ao respetivo 
lançamento em INOVAR/Alunos [Área Docente / Avaliações / Classificação de alunos]. 

5 — Dos conteúdos não lecionados deve ser feito registo na ata, no 
âmbito do ponto reservado a informações. 

6 — Para informação aos Encarregados de Educação em matéria de 
assuntos transversais a toda a turma, realizar-se-ão reuniões com os 
mesmos via Microsoft TEAMS, devendo os Diretores de Turma submeter 
proposta de calendarização via formulário dedicado [“clique”, para ir]. 

 

Ano letivo 2020-2021 
Reuniões de avaliação do 2.º período letivo 

[revisão em 19.03.2021] 

https://bfd758c5-49b4-4b5d-8f4d-1fc490273050.filesusr.com/ugd/a47b39_8218b692d54d4150a1077460016def2e.pdf
https://aemealhada.inovarmais.com/alunos/Inicial.wgx
https://aemealhada.inovarmais.com/alunos/Inicial.wgx
https://fjtrindade5.wixsite.com/aemealhada-digital/docsead
https://fjtrindade5.wixsite.com/aemealhada-digital/docsead
https://aemealhada.inovarmais.com/alunos/Inicial.wgx
https://bfd758c5-49b4-4b5d-8f4d-1fc490273050.filesusr.com/ugd/a47b39_843decead4324847a7bc995b5e735294.docx?dn=AEM2021_Avals2P_ata_minuta-modelo.docx
https://fjtrindade5.wixsite.com/aemealhada-digital/docsead
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Z9CL8sZdxky0yZflp5rVhVXWb7xFBO9MtTEiz6KWE2xURjUyRU5FOEs0QUVSM01CUDVHQ0JSOFJCVy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Z9CL8sZdxky0yZflp5rVhVXWb7xFBO9MtTEiz6KWE2xURjMxODM5R0JaT01SVFZRM1o5MzhaOTdWVi4u
https://aemealhada.inovarmais.com/alunos/Inicial.wgx
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Z9CL8sZdxky0yZflp5rVhVXWb7xFBO9MtTEiz6KWE2xURFlYUTE1VTlTUzIyRU40UEpVWlpOVDcwNy4u
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7 — Complementarmente ao disposto no ponto anterior, as informações 
individuais a prestar privadamente aos Encarregados de Educação 
realizam-se via consulta, por parte destes, em INOVAR/Consulta Alunos, 
devendo os Diretores de Turma realizar prévio levantamento dos casos em 
que se verifica impossibilidade de tal; caso seja possível, em alternativa, 
remeter as referidas informações via correio eletrónico, dever-se-á usar 
essa via, produzindo ficha de informação em formato pdf; caso tal não seja, 
também, possível, o Diretor de Turma deverá contactar o Encarregado de 
Educação via TEAMS ou via telefone, e definir, em articulação com este, o 
processo pelo qual a informação poderá ser prestada, nomeadamente por 
vidoeconferência, voz ou sms; não é permitida, de momento e até indicação 
em contrário, a entrega presencial de informação. 

 
 

Mealhada, 19 de março de 2021. 

O Diretor, 

 

 

(Fernando José Nunes Trindade) 

 

https://aemealhada.inovarmais.com/consulta/app/index.html#/login
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