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Refeições Horário de Apoio

Solicitar na escola a partir 
de 3ª feira (JI)

7.30h até às 19.00h 
9.00h às 19.00h

Solicitar na escola 4ª feira 
(1.º ano) | 5ª feira (2º,3º 

e 4º anos)
AEC – a definir

PRÉ – ESCOLAR  e  1.º CICLO 

2

Pré - Escolar 1.º CEB

3ª feira
9.00H às 
12h30m

4ª feira
Todo o dia

4ª feira
9.00h até 12.30horas 
(apenas os alunos do 
1º ano, c/ refeição)

5ª feira
1º ano (dia todo)
2º, 3º e 4º ano 

(manhã c/ refeição)



ESCOLA BÁSICA e SECUNDÁRIA

Reunião c/ 
EE

1.º dia de 
aulas

Refeição e 
transporte

5.º | 6.º 
Anos

3º feira
(17h 30m)

5ª feira
(manhã) 5.ª feira

7.º | 8º 
Anos

4º feira
(17h 30m)

5ª feira
(manhã) 5.ª feira

9º ano / 
SEC / 

Profissional

5ª feira
(17h 30m)

6ª feira
(todo o dia 6.ª feira



Plataforma 

O acesso à plataforma faz-se através do endereço (www.aeairaes.pt) InovarConsulta com os seguintes dados:

Login: nº processo do aluno (é igual ao nº do cartão, sem a letra a)

Senha: nº do BI/CC (com os códigos finais do CC)

Ao aceder ao Inovar Consulta, o encarregado de educação terá acesso ao registo de assiduidade do aluno, à agenda de testes 
e visitas de estudo, registos sobre comportamento, entre outras informações. O acesso às classificações dos períodos só 
estará disponível após as reuniões de avaliação e a respetiva afixação das pautas na escola.

http://193.236.41.28:8090/inovarconsulta


O Portal SIGE permite consultar informações sobre a utilização do cartão de aluno (refeitório,
bufete/bar, papelaria/reprografia, entrada e saída).

UTILIZADOR (aluno) ENC. EDUCAÇÃO

O utilizador é o número de
cartão e o PIN é composto por
4 dígitos que correspondem ao
dia e mês da data de
nascimento (Ex: se data é 23-
04-2015 o pin é 2304).

Neste caso o login é
efetuado com o número
de processo do aluno (que
deverá ser o mesmo que o
nº de cartão) e o PIN inicial
será 1234



EFETUAR REGISTO:

03/02/2XX

www.aeairaes.pt

agora estamos + juntos


