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Portal INOVAR Consulta – Para Alunos e Encarregados de Educação 

 

A aplicação Inovar Consulta dá acesso a informações sobre o horário do aluno, o horário de atendimento do 

Diretor de Turma, as disciplinas que o aluno frequenta, manuais adotados, atividades previstas na agenda, 

faltas e registos de comportamento, sínteses descritivas sobre as habilitações e evolução do aluno.  

Link para aceder de fora da escola: https://aefhp.unicard.pt/inovarconsulta 

Link para aceder dentro da escola: http://10.16.251.4:82/inovarconsulta  

Modo de acesso ao Inovar Consulta 

Senha: Número do documento de identificação 

que consta do processo de matrícula: o (CC), 

Cartão de Cidadão (com todos os números e 

letras, ou sem os 4 últimos dígitos), ou o (BI), 

Bilhete de Identidade ou o número de outro 

tipo de identificação (para quem não tem CC 

ou BI). 

 

 

Aplicação INOVAR Aluno – Para Alunos e Encarregados de Educação 

 

Aplicação para dispositivos móveis direcionada para Alunos e Encarregados de Educação com ligação ao 

software InovarMais e com as mesmas funcionalidades do Inovar Consulta. 

É necessário descarregar a APP da GooglePlay ou da AppStore, tendo depois da instalação os utilizadores 

aceder a configuração e adicionar a escola Agrupamento de escolas Frei Heitor Pinto da lista de escolas que 

usam Inovar, onde deverão escolher então o estabelecimento de ensino que frequentam e colocar as 

credenciais de acesso (são as mesmas do acesso ao Inovar Consulta – Nº do processo e senha).  

https://aefhp.unicard.pt/inovarconsulta
http://10.16.251.4:82/inovarconsulta
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Portal unicard sige – Para Alunos e Encarregados de Educação 

 

 

O portal Unicard Sige permite compras de refeições, aceder aos movimentos efetuados com o cartão na 

papelaria da escola ou no bar, visualizar os acessos à escola, assim como aceder ao horário e notas de final 

de período.  

O cartão do aluno tem de estar "carregado" com dinheiro, o que pode ser feito no quiosque do bar de 

alunos (moedas) ou com a funcionária da posto de carregamentos, usando o cartão ou, simplesmente, o 

número do aluno, ou através de uma referência multibanco (que implica o pagamento de uma taxa), o que 

pressupõe a adesão ao serviço no portal Unicard Sige, opção “Carregamento”. 

O Unicard Sige pode também ser acedido por dispositivos móveis, sendo necessário instalar a respetiva App. 

O endereço do servidor da escola, para configuração da APP é: https://aefhp.unicard.pt/PortalUnicard/  

 

Modo de acesso ao Unicard sige 

Há dois separadores: 

Utilizador (aluno) 

Nº do cartão - É o número do processo do aluno (é igual ao nº do cartão, sem a letra a) 

Pin: os 4 primeiros números do BI/CC (que deve ser mudado) 

Encarregados de educação 

Nº do processo - É o número do processo do aluno (é igual ao nº do cartão, sem a letra a) 

Pin: Solicitar nos serviços administrativos na matrícula do educando ou posteriormente. 

 

https://aefhp.unicard.pt/PortalUnicard/

