
 

ORIENTAÇÕES PARA O 3º PERÍODO: E@D 

 

Apresentam-se algumas orientações para consulta da informação presente na página da internet do 

Agrupamento e utilização de plataformas digitais. Para o 3º período, a plataforma para Ensino à Distância 

(E@D) a privilegiar será o “Inovar Consulta”, associado ao Microsoft Teams.  

 

COMO ACEDER AO OFFICE 365 

- na internet, no site do Agrupamento, logo na página de entrada, clicar na barra que diz “Office365” e 

quando esta abrir, na hiperligação existente (2ª linha). 

 

OU 

- na internet, em qualquer browser, escrever Office 365 e a opção iniciar sessão, escrevendo o seu endereço 

de email institucional (…@ebaveromar.com) e respetiva password. 

Aqui entrado, acederá, gratuitamente, a um conjunto de ferramentas, com destaque para o Outlook (email 

do aluno), One Drive (“nuvem” para arquivo dos documentos), Word, Excel, PowerPoint (três ferramentas 

de produtividade), Teams (ferramenta de comunicação e a utilizar para contacto com professores e entre 

colegas) e OneNote (utilização na lógica dos “cadernos digitais”). Serão enviadas informações sobre a 

utilização de cada uma destas ferramentas. 

Nesta fase, deverá ser dada particular atenção ao email (Outlook) e à plataforma Teams.  

Recorda-se que estão são ferramentas de trabalho (estudo), pelo que deverão ser usadas com esse objetivo. 

 

Em caso de dificuldade, foi criada uma linha de apoio, exclusiva para este fim, acessível no link abaixo 
indicado. Assim, a partir de 01.04.2020, as questões ligadas ao Ofice365 e programas associados deve ser 
colocada para a linha de apoio em apreço, devendo também consultar-se a informação já disponibilizada 
nesta página, sobre esse assunto. 
 
Clicar no link: Apoio Office365 para ALUNOS 
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6qIn4yBBSE-0MHeggL-8dfIgtYx7TKxKrFBhuxqLTOdUOUdXT0o5SFlKOEhFTFE2QkREUzVNSENMOS4u
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COMO ACEDER AO INOVAR CONSULTA 

- na internet, no site do Agrupamento, logo na página de entrada, descer até ao fim e clicar na imagem 

“Inovar Consulta” 

 

Em seguida, para aceder à página, considerar o nº do processo aluno (quatro dígitos) e o número do cartão 

de cidadão (incluindo as letras). 

 

 

Em caso de dificuldade ou esquecimento da password (se tiver sido alterada), poderá contactar a escola 

(252690590). 

 

UTILIZAR O INOVAR CONSULTA 

Do Inovar Consulta, destacamos, nesta fase, o acesso às avaliações e aos sumários, uma vez que as 

orientações para o 3º período constarão deste separador. 

 

Informação 
sobre o DT/PT/E 
e respetivo 
horário de 
atendimento e 
email  

Para consultar as avaliações, 
no separador “Atividades”, 
selecione a opção “Avaliações 
de fim de período”  

Para consultar os sumários e 
ficar a conhecer a programação 
para este 3º período, selecione, 
no separador “Caderneta 
digital”, a opção “Sumários”  
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Menu sumários: 

Neste separador “Sumários”, acessível no menu “caderneta digital”, vai encontrar a programação das 

atividades (semanais), podendo fazer uma consulta por dia/semana. 

Os sumários para esta fase serão pormenorizados o suficiente para detalhar as tarefas a realizar e sempre 

que houver alguma informação adicional, esta encontra-se registada (coluna “Observações”), podendo ser 

consultada (clicar sobre o ficheiro e descarregar). 

 

Em caso de dificuldades, poderá sempre contactar o diretor de turma ou professor, cujo email constará dos 

documentos disponibilizados. 

As orientações, para esta fase inicial do 3º período, serão dadas por esta via, fazendo a escola chegar aos 

alunos sem acesso à internet a informação em suporte escrito, através de parcerias com as Juntas de 

Freguesia e outras entidades, ou mesmo os CTT ou Escola Segura. 

Os professores manterão um contacto regular com os alunos, mas também estes/EE o podem fazer. Para 

além dos emails, podem sempre recorrer ao telefone, ligando para a escola, que fará chegar a informação 

aos professores/ psicóloga/ assistente social. 


