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Avaliações finais do 1º período -  

2021/2022 

 

 

Ex.mo(a) Sr(a). Aluno(a) e Encarregado(a) 

de Educação 

 

 

Assunto: Informações relativas ao final do 1º período. 

 

 

Antes de mais gostaríamos de expressar o nosso desejo de que todos se encontrem 

bem!  

 

Informa-se que, no dia 23 de dezembro, serão disponibilizados os resultados da 

avaliação sumativa interna, na área reservada do aluno do INOVARconsulta, para 

todos os níveis de ensino (pré-escolar, 1º, 2º e 3º ciclos).  

 

Acrescenta-se ainda, que, em virtude do atual contexto de pandemia, não haverá 

entrega presencial do registo de avaliação do aluno. O mesmo pode ser consultado, 

imprimido ou guardado no computador, acedendo à área reservada do aluno no 

INOVAR Consulta. 

Caso não consiga aceder por dificuldades informáticas, deve entrar em contacto com 

os serviços administrativos (secretaria@aeviseunorte.pt / 

ebdduarte@aeviseunorte.pt). 

 

Relembra-se que as credenciais para aceder à Plataforma INOVARconsulta são: 

Login: Número do cartão do aluno (apenas números, sem a letra a constante no email 

institucional do aluno, exemplo: a2001999@alunos.aeviseunorte.pt – nº do estudante: 

2001999) 

Senha: Número do cartão de cidadão do aluno (completo, com os dígitos de controlo) 

 

Disponibilizamos, também, o link para acesso à plataforma INOVARconsulta (também 

em www.aeviseunorte.pt): 

https://aeviseunorte.inovarmais.com/consulta/app/index.html#/login 
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No caso dos alunos sem conetividade, a ficha de registo de avaliação será enviada pelo 

correio. 

Se pretender ser esclarecido sobre algum aspeto relativo à avaliação de final de 

período, deverá agendar com o Docente Titular de Turma/ Diretor de Turma uma 

reunião para esse efeito, no início do 2.º período. 

 

Mais se informa que, entre 2 e 9 de janeiro de 2022, ficam suspensas as atividades 

educativas e letivas de educação pré-escolar e do ensino básico, incluindo as atividade 

de animação e de apoio à família (AAAF) na Educação Pré-Escolar. Assim sendo, o 2º 

período terá início no dia 10 de janeiro. 

 

Entre 2 e 9 de janeiro de 2022, os alunos beneficiários da ação social escolar e os 

alunos que, embora não sendo beneficiários dos apoios alimentares no âmbito da ação 

social escolar, necessitem desse mesmo apoio devem solicitá-lo, enviando uma 

mensagem de correio eletrónico para os serviços administrativos 

(secretaria@aeviseunorte.pt / ebdduarte@aeviseunorte.pt). 

 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

Abraveses, 14 de dezembro de 2021     

 

 

O Diretor 

 

Marco Rodrigues 
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