MANUAL DE AVALIAÇÕES – SUPERVISOR
PREPARAR AVALIAÇÕES
Antes do período de avaliações o supervisor deverá visualizar as diversas configurações do programa
para verificar se estão de acordo com o pretendido.

» Área Administrativa» Diversos» Ano Letivo
Deverá verificar se tem ativo o 1º período

Verifique se está ativo o
1º período assim como
as datas de início e de
termo do período.

» Área Administrativa» Diversos» Configurações
Deverá verificar se as configurações estão de acordo com o que a escola pretende. Deverá visualizar as
configurações gerais e as configurações turma a turma, ficando com a nota que as configurações da
turma se sobrepõem às gerais.
Se a escola pretender
utilizar propostas deverá
assinalar a opção “Sim”.
Se pretender que o programa
efetue a contagem das aulas
dadas pela contagem dos
sumários assinale a opção “sim”.

Para o 1º ciclo deverá verificar se
a contagem das faltas são
contabilizadas por dia (global) ou
por disciplina.
Pode configurar se quer que a contagem
das faltas na impressão das sínteses seja
feita por ano ou por período.
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» Área Administrativa» Turmas (selecione a turma)» Configurações

As configurações da
turma irão sobrepor-se
às configurações gerais

» Área Administrativa» Cursos» Currículos
O supervisor deverá verificar se as disciplinas que devem aparecer na pauta estão assinaladas e se tem
as alíneas necessárias para colocar.

Para visualizar ou acrescentar
alíneas nas pautas deverá
clicar no ícone “ ”

Todas as disciplinas que
devem aparecer na
pauta deverão estar
assinaladas com “
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Configurar Avaliação Qualitativa
O supervisor do Inovar Alunos deverá verificar se já tem configuradas as avaliações qualitativas que
pretende utilizar.

Ao clicar no botão ‘C’ irá
aparecer-lhe uma janela que
lhe permitirá Configurar a
Avaliação Qualitativa.

Deverá selecionar o currículo
para o qual pretende configurar
a avaliação qualitativa.

Para o secundário deverão configurar
as avaliações qualitativas necessárias
para avaliar alunos CEI (Currículo
Especifico Individual). As menções
deverão ser ‘I’, ‘S’, ‘B’ e ‘MB’.

Clique em ‘+’ para
acrescentar uma linha
vazia. Deverá preencher
os campos abreviatura e
descrição.

Se pretender que a
avaliação deixe de ser
utilizada retire o  da
coluna ativo.

Na coluna ‘Pos.’ Deverá
assinalar
todas
as
avaliações positivas.

Na coluna ordem ao fazer 2
cliques poderá colocar o número
de ordem que pretende que a
avaliação apareça.
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» Área Administrativa» Cursos» Parâmetros
A escola deverá verificar se estão disponíveis os parâmetros para avaliar os alunos. Esta configuração
deverá ser efetuada por currículo.

Selecione o currículo que
pretende verificar os
parâmetros de avaliação.

Selecione a disciplina

Para Inserir os vários domínios
que pretende avaliar clique no
ícone “ ” .

Selecione a disciplina à qual
pretende adicionar os
parâmetros, depois clique no
ícone “ ” para adicioná-los
e à frente irá aparecer onde
poderá definir o Domínio.
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ENCERRAR AVALIAÇÕES

Existem alguns procedimentos que as escolas deverão ter em conta para efetuar o encerramento das
avaliações.

» Área Administrativa» Diversos» Configurações
No final das avaliações a escola deverá bloquear a possibilidade dos docentes poderem efetuar alterações
das notas dos seus alunos.

No final das avaliações a escola
deverá “Bloquear notas” e “Bloquear
Sínteses” para que os docentes não
possam efetuar alterações.

Se a escola tiver a versão de
consulta, deverá “Publicar
notas” para que os alunos e
Encarregados de Educação
tenham acesso.

» Área Administrativa» Turmas (selecione a turma)» Configurações
As configurações da
turma irão sobrepor-se
às configurações gerais

Deverá visualizar na turma se as
configurações estão de acordo com a
situação pretendida.

Dezembro de 2013

Principalmente, no 3º período poderá haver
a necessidade de “Bloquear” ou “Publicar
notas” por turma.
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