


iaerbp.pt/inovarpaa/Inicial.wgxComo entrar 

Iguais aos utilizados 
para o Inovar Alunos

Pode conter informações 
importantes para os utilizadores  
da plataforma



1.º- Escolher o perfil de 
PROPONENTE

Como propor uma atividade

2.º- Clicar em dossier de PROPOSTAS

Esta é a área onde se fazem as propostas das atividades e se acompanha quer o estado dessas, quer das 
que se dinamizam ao longo do fluxo do PA. É igualmente aqui que os validadores (outro perfil atribuído só 
a alguns professores) se pronunciam sobre as propostas apresentadas.

3.º- Propor atividade



4.º Ao clicar, acede 
ao formulário

É possível guardar o que foi 
preenchido, sem submeter. 
Quando esse procedimento 
é feito é criada uma linha 
na grelha(slide anterior) , em 
que na coluna Estado, 
aparece “em redação”.
O preenchimento total, com 
a submissão do formulário, 
passa para o estado de 
“submetida”

Sempre que a atividade o exija, 
deverá anexar a “Declaração de 
Idoneidade” devidamente 
preenchida e listagem de alunos 
participantes



Só se considera uma atividade no âmbito do Departamento, 
quando esta for da responsabilidade desta estrutura, e 
como tal, tem de ser inscrita pelo coordenador de 
departamento.

No caso de atividades  dinamizadas por prof(s) do(s) 
grupo(s) disciplinar(es), das turma(s), responsáveis pelos 
Projeto(s) ou Clube(s), BE(s) …. deverão escolher uma 
dessas opções. Os educadores e Prof(s) do 1º Ciclo 
escolhem como opção o seu Núcleo Pedagógico.

Contém informação 
adicional

Numa atividade dinamizada por várias estruturas efetua-se
uma única planificação, com exceção de atividades partilhadas
com os Cursos Profissionais – deve ser feita uma Planificação
para a atividade dos cursos profissionais e outra para as
restantes estruturas envolvidas (exceção para as Bibliotecas
Escolares e Desporto Escolar que efetuam uma única
planificação);



Uma atividade de um Núcleo 
Pedagógico o dinamizador será 
obrigatoriamente o seu coordenador.

Campo destinado a atividades 
dinamizadas por um grupo de 
utilizadores
– Todas as BE(s) – Coordenadora das BE

- Todos os prof(s) do Desp. Esc. –
Coordenador do DE

- Todos os Núcleos Pedagógicos. –
Prof. Alexandra Reis 

- Direção – Diretora do Agrupamento

Enquanto a proposta estiver em redação, o proponente poderá eliminá-la, sem mais.

Caso já a tenha submetido, poderá cancelá-la tendo, nessa altura de indicar o motivo do cancelamento.

Depois de aprovada, é-lhe vedada a hipótese de cancelar a proposta, cabendo essa tarefa ao Gestor. Esta situação terá reflexos 

na análise estatística do PA.



Acompanhamento do estado da proposta 

No Dossier de Propostas, além de propor atividades, pode:

- Acompanhar os estado das propostas (em redação, submetida , devolvida, validada ou aprovada;

- Visualizar o conjunto de atividades a dinamizar . Clicando em rodapé na secção Atividades a dinamizar, é mostrada a 
grelha com todas as propostas submetidas e em que o utilizador tenha sido dado como dinamizador, quer tenha sido 
proponente da atividade, quer não.



A maioria do utilizadores possuem exclusivamente o perfil de Proponente e de 
Consulta.
As suas propostas vão estar listadas na grelha superior.
Nos casos em que o utilizador para além de proponente tem também a 
responsabilidade de pronunciar-se sobre as propostas, terá de escolher o perfil de 
acordo com a ação a realizar.

Tipo de perfil na aplicação

Aprovador – A quem cabe autorizar as propostas e torná-las públicas, 
disponibilizando-as para consulta. 
Validador – Utilizador responsável por receber e validar as propostas de um 
determinado setor.
Coordenador – Pode consultar a mesma informação que o validador, no que é 
a sua área de responsabilidade diz respeito.
Proponente- Todo o utilizador a que é permitido apresentar propostas de 
atividades.
Consulta – Têm permissão para visualizar a informação publicada pelo 
aprovador



Ícones das
ações

Proponente

1

3

2

5

4

6

7

1- ver anexo
2- editar proposta
3- reformular proposta (em resultado de ter sido devolvida)
4- avaliar atividade
5- cancelar proposta
6- ver histórico da proposta
7- imprimir/guardar em formato digital – PDF, Word ou Excel
8- remover /apagar proposta

8



Ícones das ações
Validador

1

1- Devolver a proposta para reformulação
2- validar a proposta apresentada, fazendo-a
seguir para aprovação

21



Avaliar
1.º Entrar com o perfil de PROPONENTE
2.º- Clicar em dossier de PROPOSTAS

Nota.: só estão disponíveis para avaliação as atividades aprovadas

3.º Clicar no ícone



• Contacto para esclarecimentos: planoanual@aerbp.pt

• Documentos na página do AE Separador Documentos

Visitas de estudo

passe                 escola 

mailto:planoanual@aerbp.pt

