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Confirmação do NIF do Encarregado de Educação

Como é do vosso conhecimento, em 2019/2020 os manuais serão disponibilizadas gratuitamente a todos o s

alunos do sistema público de ensino.

Tal como no ano passado, a qualidade da informação inserida nos sistemas das escolas é fundamental para

o sucesso da operação.

Assim sendo, recordamos que, para que os encarregados de educação possam ter acesso à plataforma e

imprimir/descarregar os seus vouchers, é fundamental que os números de identificação fiscal (NIF) dos

encarregados de educação estejam corretamente inseridos.

Caso o NIF não esteja carregado no sistema, os encarregados de educação não conseguirão autonomamente

descarregar os vouchers e necessitarão de os ir levantar às escolas.

Mais se informa, de que, o NIF dos alunos e do Encarregado de Educação, deve estar devidamente

preenchido no sistema, de forma a podermos exportar os dados para o Ministério da Educação, sempre que

solicitados.

Os Encarregados de Educação dos alunos matriculados nas turmas do 1 0 ao 120anos no ano letivo

2018/2019 devem verificar se o seu NIF se encontra correto na nossa base de dados até dia 13 de JULHO.

Para tal devem aceder ao portal de consulta (Inovar Consulta) usando o seu email e a passe que foi enviada

para a sua caixa de correio eletrónico, entrar em cada educando e no menu Questionários escolher a opção

"Pedido de atualização de dados" e confirmar os dados presentes com especial atenção para o campo NIF

da secção "Encarregado de Educação", submetendo as alterações .

No caso de não encontrar a mensagem com a password use a opção "Esqueci-me da senha" no portal.

Pode ainda deslocar-se presencialmente aos serviços administrativos na sede do Agrupamento para

proceder a esta verificação.

Caso o número de contribuinte não esteia validado na nossa base de dados, os Encarregados de Educacão não

conseguirão associar os seus educandos na plataforma MEGA - Manuais Escolares Gratuitos.
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