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AVISO 
 

Acesso à plataforma INOVAR Consulta – 1º, 2º e 3º CEB 
 
 

Ex.mo Sr. Encarregado de Educação: 
 

No presente ano letivo, seguindo as diretrizes do Município de Viseu, foi implementada a 

plataforma de gestão escolar INOVAR+ (substituindo a anterior plataforma GIAE). 

O Inovar Consulta é um portal onde podem ser consultadas informações sobre a atividade 

escolar de cada aluno, 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 estão disponíveis nesta plataforma são: 

Horário do aluno; 

Faltas e registos de comportamento; 

Notas resultantes da avaliação contínua e periódica; 

Sínteses descritivas e as habilitações do aluno; 

Pedido de justificação de faltas; 

Preenchimento de questionários online; 

… entre outras. 

 

O acesso ao Inovar Consulta do Agrupamento de Escolas de Mundão faz-se através do 

seguinte endereço: https://aemundao.inovarmais.com/consulta/  

 

O Encarregado de Educação deve colocar no “Login” o endereço de email do próprio 

(fornecido no ato da matrícula) e na “Senha” o número de identificação fiscal (NIF) do Encarregado 

de Educação. No primeiro acesso deverá proceder à alteração da senha de acesso. 
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O Aluno pode aceder à plataforma colocando no “Login” o seu número de aluno e na 

“Senha” o número do Cartão de Cidadão (incluindo os carateres de controlo). 

 

 Nota: Caso não tenha fornecido um endereço de email no ato de matrícula do aluno ou haja 

dados incompletos e/ou desatualizados no respetivo processo, poderá não conseguir aceder à 

plataforma Inovar Consulta. Se assim for, deverá contactar os Serviços Administrativos ou reportar 

a situação ao Diretor de Turma/ Professor Titular. 

 

 

Com os melhores cumprimentos. 
 

 

Mundão, 03 de novembro de 2021 

 

O Diretor, 

 

Carlos Manuel Martins Correia 
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