
Gestor de Atividades e Recursos Educativos - GARE 

1 - Aceder ao GARE: 

1.1- Na barra de endereços colocar: http://conservatorionacional.ccems.pt 

1.2-  À direita em cima clicar em “entrar” 

 

 

1.3-  Inserir Nome de Utilizador: o vosso primeiro e último nome em minúsculas e sem espaços 

(por ex. cristinaduarte), e a Senha que utilizam no SchoolAtlas. Clicar em Entrar. 

1.4-  Clicar em “Gestor de Atividades e Recursos Educativos” 

 

1.5-  Clicar novamente em GARE 

 

 
 

2 - Como propor uma atividade: 

Há 2 TIPOS DE ATIVIDADE: 

 

 

 

 

 

 

Não poderão ser aprovadas as atividades do PAA inseridas como “outras atividades”. 

ATIVIDADES DO PAA (exemplos): 

- Audições 

- Recitais 

- Visitas de estudo 

- Concertos 

- ... 

OUTRAS ATIVIDADES (exemplos): 

- Reuniões 

- Reposições 

- ... 

http://conservatorionacional.ccems.pt/


2.1 - Clicar em “Atividades PAA” 

(para propor atividades como audições, visitas de estudo, concertos, etc.) 

 

 
 

2.2 Clicar em Adicionar. 

 

  

 

2.3  Preencher todos os campos com asterisco. Os outros são de preenchimento opcional 

(excepção: audições – ver mais abaixo). 

 

  

2.4 AUDIÇÕES: 

Todas as atividades que tenham lugar nos vários espaços de audição, como sejam Biblioteca, 

sala 201, sala 309 e Salão Nobre, seguem o procedimento abaixo. 

- Proponentes: Em Departamentos, assinalar o próprio departamento e também o 

departamento de Audições. 

  

http://conservatorionacional.ccems.pt/mod/gare/paactividades.php?id=2


- Em Observações, colocar o texto abaixo preenchido: 

1ª Proposta:   

Das __:__H  às __:__H, do dia ___/___/201_, Sala __________ 

2ª Proposta:   

Das __:__H  às __:__H, do dia ___/___/201_, Sala __________ 

3ª Proposta:    

Das __:__H  às __:__H, do dia ___/___/201_, Sala __________ 

 

Verificar a disponibilidades destes espaços no calendário de Audições no Google em: 
https://sites.google.com/site/emcnaudicoes/ 

 

2.5 No final, clicar em “Submeter” 

 

3 Processo de Validação 

3.1 Para as Atividades em que não seja necessária uma sala de Audições, o coordenador fará a 

sua validação, depois de receberem uma notificação, e em seguida a diretora terá de 

aprovar a atividade. Depois da notificação de aprovação da atividade o proponente pode 

entrar novamente nessa atividade para alocar recursos (salas de aula, portáteis, etc) 

 

3.2 Para as Atividades em que seja necessária uma sala de Audições, o coordenador do 

Departamento de Audições (Paulo Campos) indicará qual a data e sala disponível, 

utilizando o separador “Comentários” da Atividade, que foi colocada como proposta em 

Observações. Quando forem notificados que a atividade foi aprovada, terão de entrar, 

novamente, na atividade e no separador “Recursos” (que só agora aparece) e clicar em 

Laboratórios/Salas e em seguida clicar sucessivamente em: 

- Requisitar por tempo letivo 

- Escola de Música do Conservatório Nacional 

- Selecionar data no calendário 

- Selecionar a sala. No écran aparecem todas as salas por tempo letivo. 

 

 
 

4 - No campo “Anexos”, pode-se inserir ficheiros referentes à atividade, por exemplo uma 

folha de sala, guião de visita de estudo, etc.  

Pode-se arrastar o ficheiro para a caixa, ou então clicar no ícone no canto superior 

esquerdo: 

 

  

https://sites.google.com/site/emcnaudicoes/
http://conservatorionacional.ccems.pt/mod/gare/recursos/paa_laboratorios_tempo.php?id=2&aid=27


No écran seguinte clicar em “Enviar ficheiro” e clicar em “Escolher ficheiro” para o 

selecionar onde estiver guardado 

 

 

5 - Editar Atividade: Entrar no separador Administração, clicar no lápis e volta a ter acesso à 

atividade. Isto só é possível até a atividade ser aprovada. 

 

 
 

 

 

 

 

The end  

 

 


