Acesso à informação digital no agrupamento
O agrupamento de escolas de Leal da Câmara disponibiliza aos encarregados de educação,
um conjunto de facilidades de acesso a informação digital com informação relevante respeitante
aos seus educandos. Este pequeno manual de referência vem assim explicar como aceder a essa
informação.

Página da escola
Informação genérica para toda a comunidade educativa, e deve ser considerada como
ponto de partida para aceder a informação reservada, pois esta contém os link para aceder a
estes serviços e outros.
www.aelc.pt

De notar o endereço da página em cima e na lateral direita uma área intitulada via rápida com
os vários link para os vários serviços, clubes, blog e outros, disponibilizados pelo agrupamento.

INOVAR
Consulta de Notas, Faltas, Agenda da turma, Habilitações, entre outras informações
reservadas a cada educando
Escolher a opção “Inovar Alunos” e depois “Consulta Enc. Educação” onde aparecerá o
seguinte ecrã:

Para entrar no sistema deverá usar:
Login: <numero do processo do seu educando>
Senha: < numero do documento de identificação que consta no processo do aluno (BI, CC,
Passaporte, etc>.
Constrangimentos e erros comuns: BI em vez do CC e vice-versa, CC com letras maiúsculas e ou
minúsculas, CC com espaço ou sem espaço, Passaportes com hifen ou sem hifen, com letras ou
sem letras são as dificuldades mais comuns no acesso a esta informação. Em caso de dificuldade
pedir ajuda na secretaria, ou para o mail da escola.
O acesso direto a esta página é:
https://inovar.aelc.pt/consulta/Inicial.wgx

KIOSK
Informação sobre refeições, consumos, entradas, saídas, e carregamentos
Escolher a opção KIOSK onde aparecerá o seguinte ecrã:

Deverá selecionar o painel “Enc. Educação” e deverá utilizar:
Login: <numero do processo do seu educando>
PIN : 1234 por defeito, deverá ser mudado.
Entrando como Aluno
Login: <numero do cartão do seu educando>
PIN : <”ddmm” da data de nascimento do seu educando> por defeito, deverá ser mudado.
O acesso direto a esta página é:
http://kiosk.aelc.pt/PortalSIGE/

