Colegas, as atividades a propor para o Plano Anual de Atividades deste ano letivo devem ser formalizadas
através da nova aplicação “inovarpaa”. Pretende-se simplificar o processo e evitar a utilização dos suportes de
papel. Por isso agradeço a colaboração de todos para que esta nova funcionalidade funcione de acordo com o que
desejamos.
Na página oficial do Agrupamento encontra-se ativo o link para aceder à aplicação, junto do link
“inovaralunos”, devendo-se proceder do mesmo modo que para a aplicação mencionada anteriormente (mesmo
utilizador e palavra-passe).
Todos os docentes do Agrupamento poderão aceder à aplicação e propor atividades (na aplicação são
designados como proponentes). No entanto, as atividades propostas deverão ser anteriormente discutidas e
aprovadas nos órgãos de orientação educativa aos quais pertençam os docentes.

1. http://inovar.aereal.edu.pt/inovarpaa/Inicial.wgx

1. Optar por “Proponente”
2. Clicar em “Dossier de Propostas”

3. Clicar em “Propor atividade”

4. Preencher a “Proposta de atividade”
Nota: Os “?” fornecem pequenos esclarecimentos acerca do campo a preencher. Os campos obrigatórios têm
asterisco (caso não os preencham, não conseguirão avançar na aplicação).
Não se esqueçam de movimentar a barra para baixo para conseguirem visualizar o que falta da proposta.

5. Clicar em “Anexos” para inserir a planificação da atividade elaborada pelo Proponente, obrigatoriamente,
em formato PDF (por uma questão de espaço no disco do servidor e para não ser alterada).

6. Clicar em “Adicionar” para inserir a planificação da atividade elaborada pelo Proponente.

7. Clicar em “Add”.

8. Clicar em “Escolher ficheiro”.

9. Selecionar o ficheiro na pasta onde o docente o tiver guardado e clicar em “OK”.

10. O nome do ficheiro deverá aparecer no retângulo e, em seguida clicar em “Guardar”.

11. De seguida, clicar em “Submeter”. Só depois de submeter é que a proposta ficará visível para o validador
(Coordenador de Departamento, Coordenador de Conselho de Ano, Coordenador de Projetos e Clubes,
etc.)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12. Após a submissão, ainda podem ser introduzidas alterações à proposta de atividade, antes de ser aprovada
pelo validador. Para alterar a proposta clicar no símbolo (lápis).
13. Pode-se proceder à impressão da proposta, clicando no símbolo (impressora) e escolhendo o formato no
qual se pretende imprimir.

14. Caso o validador não aprove a atividade, a mesma apresenta-se na coluna Estado como “Devolvida”,
devendo clicar-se no símbolo (lápis) para averiguar o motivo.

15. Após verificar o motivo da devolução, deve-se editar a proposta de atividade, retificando-a e voltando-a a
submeter.
16. Todas as propostas poderão ser consultadas após aprovação em Conselho Pedagógico e após a
Aprovadora (Presidente do referido órgão) as publicar.

1. Este perfil de acesso só é atribuído aos validadores das atividades (Coordenador de Departamento,
Coordenador de Conselho de Ano, Coordenador de Projetos e Clubes, etc.)

2. O validador deve escolher o perfil “validador” e clicar no separador “Dossier de Propostas” para visualizar
as propostas de atividades que foram submetidas a validação, na secção que coordena.

3. Caso considere que a proposta deve ser retificada, deve clicar no símbolo (devolver) e posteriormente em
“Sim”

4. Aparece então no écran o quadro no qual deve escrever o motivo da devolução. Em seguida deve guardar.
Aparecerá no ambiente do docente que propôs a atividade, a mesma, devolvida, com o motivo redigido
pelo validador.

5. Caso o validador considere que a proposta de atividade cumpre os requisitos estipulados, validará a
atividade, clicando no símbolo (validar) e respondendo (Sim) no quadro seguinte.
Para algum esclarecimento que os colegas pretendam, devem falar com o educador Pedro Coimbra ou
com o colega Óscar Natividade que se encontra na EB 2,3 de Real às terças feiras, das 11:20 H às 12:10 H, às
quartas, quintas e sextas feiras, das 12:15 H às 13:05 H, ou noutro horário que se encontre na referida escola.
Pedro Coimbra e Óscar Natividade

