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1 – O GIAE Online
O GIAE Online é uma aplicação online que serve para os Alunos, Encarregados de Educação,
Pessoal docente e não docente consultarem diferentes dados do Agrupamento e do seu
cartão e proceder a diversos registos. Acede-se à mesma via internet, dentro da EB 2,3/S
através do url (link): http://10.1.2.1/; fora da EB 2,3/S, através do url (link):
http://193.236.43.149/ ou, de forma mais simples, através do site do Agrupamento:
agrmondimbasto.com: Na página principal clicar em GIAE Online.

Os utilizadores precisam de um código de acesso.
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2 – Acesso ao GIAE Online
•

N.º de cartão (ex.: fXXXX): é o número de processo do docente que se encontra
também no cartão (por baixo da fotografia) - 1º campo solicitado no acesso GIAE
Online).

•

Palavra-Passe - composto por 8 caracteres - algarismos e/ou letras maiúsculas ou
minúsculas (para acesso ao GIAE Online);

O PIN e códigos de acesso poderão ser alterados. Tal alteração será feita na página do netGIAE.
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3 – Alteração do código e da Palavra-passe de acesso (netGIAE)
É possível alterar, a todo o tempo, o código e a palavra-passe de acesso. Para tal tem que
aceder ao netGIAE (2).

Ao mudar para o netGIAE muda a cor do layout (aparência).
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Para alterar ambos tem que clicar, no separador do lado esquerdo, em “Meu Menu” (1) e em
“Códigos” (2).

Alterar o código – Clicar no separador “Código (PIN)” (3); depois de digitar o código atual e o
“novo código”, clicar em “Guardar” (4).

Alterar a Palavra-passe – Clicar no separador “Palavra-passe” (1); depois de digitar a palavrapasse atual e a “nova palavra-passe”, clicar em “Guardar” (2).
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4 – Funcionalidades do netALUNOS

1. Sumários
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5 – Marcação de faltas

Começamos por clicar no separador do lado esquerdo “Faltas”. Do lado direito são
apresentados Avisos, Ocorrências, …
Em seguida clicamos em “Marcação” (1).
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Do lado direito seleciona-se a turma da qual se é Diretor. (são apresentadas também outras
turmas que lecionamos (2).
Após breve espera, aparece o horário da Direção da Turma.
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1. Marcação de Faltas (opções)
a) Marcar falta a um ou vários alunos num determinado tempo.
1. Clicar no tempo;
2. Clicar em “Registar”.

3. Clicar em “Falta” e selecionar o tipo de falta, à frente do nome do(s) aluno(s).

4. Clicar em “Marcar” (1).
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b) Marcar falta a um ou vários alunos em vários tempos.
1. Clicar nos tempos pretendidos;
2. Clicar em “Registar”.

3. Clicar no quadrado do(s) aluno(s) correspondente(s) (1) e, em seguida, em “Continuar” (2)
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4. Selecionar o tipo de falta e clicar em “Marcar”.

c) Marcar faltas a um ou vários alunos num dia inteiro ou vários dias.
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Basta clicar no cimo de cada dia pretendido (retângulo vermelho) e, em seguida, clicar em
“Registar”. Seguir os passos indicados no ponto anterior.

ATENÇÃO: DESMARCAR OS TEMPOS SELECIONADOS DEPOIS DE MARCAR AS
FALTAS
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2. Justificação de Faltas
No separador Pedidos são apresentados os pedidos de justificação de faltas efetuados pelos
alunos/encarregados de educação através do GIAE Online (Função ainda não disponível).
A justificação de faltas é efetuada, através da lista de faltas injustificadas existentes, disponível
no separador Injustificadas.

Clicar no separador “Justificação” (1) e, em seguida, em “Injustificadas” (2). Aguardar…
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Escolher o intervalo de tempo para ver que faltas estão por justificar (1) e, em seguida, clicar
em “Atualizar” (2). Aguardar…

Surge então uma lista dos alunos com faltas injustificadas.
Clicar na falta ou faltas que pretendemos justificar (1) e, em seguida, clicar em “Justificar
Faltas Selecionadas” (2).
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Abre-se, então, uma janela com a data das faltas, o nome do(s) Aluno(s), o nome da disciplina,
tempos e o tipo de falta.
Basta descrever o motivo da falta em “Descrição”, clicar no “Estado”, selecionando se a falta
está justificada de forma definitiva ou está pendente (por exemplo se está pendente de aula
de compensação ou recuperação – em “Medidas”).
É possível anexar um documento comprovativo da falta, se necessário…
É obrigatório, antes de “Justificar”, que o DT assine a justificação escrevendo o seu código
(Palavra-chave), por questões de segurança.
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3. Recuperação
A recuperação de faltas injustificadas que não estejam sujeitas a medidas de recuperação
poderá ser efetuada no netALUNOS, na opção Recuperação (1).
Define-se o intervalo de tempo para o qual se pretende consultar faltas (2) e clica-se em
Atualizar (3). Selecionam-se as faltas (4) e, em seguida, clica-se em “Recuperar Faltas
Selecionadas” (5).
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Na nova janela introduz-se uma Descrição (1), o Código (palavra-passe) do DT (2) e finaliza-se
clicando em Recuperar (3).
As faltas selecionadas passarão de injustificadas para recuperadas.
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4. Alertas
Neste campo é possível ver que alertas o programa nos dá.
Depois de selecionar a data (1), a turma (2), a disciplina (3) e de “Atualizar” (4), é possível ler
os avisos clicando à frente do nome do aluno (5).
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5. Medidas (de compensação e Recuperação)
Neste separador é possível inserir e definir Medidas de compensação e recuperação de faltas.
Uma medida poderá ser de compensação ou recuperação, em que, por compensação
entende-se uma falta com um pedido de justificação pendente. Após conclusão da medida, a
falta passa a justificada.
Por outro lado, as medidas de recuperação destinam-se a faltas injustificadas para as quais
não houve lugar a justificação. Concluídas as medidas, as faltas passam a recuperadas.
Uma medida poderá ser aplicada a vários alunos.

Para iniciar uma medida a partir do zero, clicar em “Nova Medida” (2), na opção “Medidas”
(1).

Preenche-se todos os campos tendo em conta o seguinte:
(1) Tipo de Medida. Compensação ou recuperação.
(2) Data Início em que se iniciará a medida.
(3) Data Fim em que finalizará a medida.
(4) Assunto.
(5) Descrição da medida a aplicar ao aluno.
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(6) Caderneta Escolar. Ao assinalar, o encarregado de educação será notificado no GIAE
Online através da opção Meu Menu/Caderneta/Medidas, onde deverá tomar
conhecimento clicando em Tomei Conhecimento.
Após preenchimento dos campos iniciais, clicar em “Guardar e Continuar” (7).

Surgirão novos separadores onde deve de preencher as respetivas opções de acordo com a
medida e o momento da sua execução.
No separador “Faltas” (1) clique em “Adicionar Faltas” (2) para definir quais as faltas que
respeitam à medida.
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Na nova janela selecionar a “Turma” (1) e o “Aluno” (2) e as faltas existentes serão listadas
abaixo. Clicar em “Adicionar” (3) para associar as faltas à medida.
Caso a medida seja do tipo “Compensação” apenas serão apresentadas as faltas com pedido
de justificação pendente ou as faltas injustificadas para as medidas do tipo “Recuperação”.
Podemos filtrar os resultados através da “Pesquisa” (4). Após adicionar de faltas, clicar
“Fechar” (5) para regressar à configuração da medida.

No separador seguinte, “Responsáveis” (1) definir quais os utentes que irão acompanhar a
realização da medida. Ao clicar em “Docentes” (ponto 2), na nova janela serão apresentados
apenas os docentes respeitantes à turma e disciplina das faltas selecionadas. Clicar em
“Adicionar” (3) para os associar à medida. Clicar em “Fechar” (4) e adicionar outros
responsáveis através do botão “Colaboradores” (5) onde serão apresentados todos os
docentes e funcionários da escola.
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Em “Eventos” (1), adicionar as atividades que os alunos envolvidos na medida terão de
realizar, clicando em “Adicionar Evento” (2). Na nova janela definir a Data (3) e Hora (4), o
“Assunto” (5) e “Descrição” (6). Clicar em Guardar (7) para finalizar. Podem ser adicionados
vários eventos.
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Após a conclusão dos eventos e caso exista uma avaliação da medida, opcionalmente
poderemos inseri-la no separador “Classificação” (1), onde teremos que selecionar o “Tipo”
(2) e a respetiva “Classificação” (3).

Por último, no separador “Conclusão” (1) resumir o resultado da medida inserindo texto em
“Conclusão” (2).

A qualquer momento podemos visualizar se o encarregado de educação já tomou
conhecimento da medida, através do separador “Conhecimento” (1). Será apresentado um
símbolo verde e data de conhecimento ou vermelho, conforme o estado (2).
Em qualquer opção está sempre disponível a opção “Guardar” (3), permitindo guardar a
informação introduzida até ao momento, podendo voltar mais tarde e continuar.
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A medida conclui-se após clique no botão “Concluir Medida” (4).
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6. Comunicações (de faltas)
Após selecionar a Turma (1) e clicar em “Atualizar” (2), aparece o nome dos alunos. Clicar no
nome do(s) aluno(s) e, em seguida, em “Exportar”.

Guardar o Documento.
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6 – Relatórios
É possível gerar vários relatórios, através do netALUNOS, relacionados com os Sumários
(Atividades desenvolvidas, Testes marcados, Ocorrências, Livro de Ponto, …), com as Faltas,
as Avaliações e Turmas.

1. Ocorrências
Para além dos vários alertas que surgem na primeira página do netALUNOS, é possível
consultar as Ocorrências registadas pelos docentes da Turma, com pormenor, aqui.
Assim, clicar em “Relatórios” (1), “Sumários” (2) e escolher de entre os vários relatórios
possíveis “Ocorrências” (3).
Em seguida, escolher o intervalo de “Datas” (4), a “Turma” (5), Todos ou vários “Alunos” (6),
Todas ou várias “Disciplinas” (7), selecionar a forma como deve surgir a “Ordenação” da
informação(8), e clicar em “Atualizar” (aparece a informação na própria página) ou “Exportar”
(para PDF ou Excel).

NOTA: O Diretor de Turma deverá Verificar, regularmente, as “Ocorrências” na página inicial
do netALUNOS a fim de as comunicar, dentro do tempo legalmente definido, ao Encarregado
de Educação.
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7 – Consultas
É possível fazer várias consultas… A título de exemplo fica a consulta dos Alunos da turma…
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8 – Avaliações

Para a ceder ao separador das avaliações, clicar do lado direito, em “Avaliações”. O submenu
apresenta as seguintes possibilidades:
Níveis Classificações – para inserir as propostas de níveis;
Apreciação Global – para inserir a apreciação global (por aluno);
Resultados finais – Mapa com as propostas / resultados finais das diversas disciplinas
que compõem a sua direção de turma e da(s) disciplina(s) que leciona (Nota: os docentes que
não são titulares/diretores de turma só têm acesso às suas propostas de avaliação; os
titulares/diretores de turma têm acesso às suas propostas de avaliação e às propostas de
avaliação dos docentes do seu conselho de turma).
Acompanhamento – Avaliação dos apoios (não configurado para este ano letivo).

1. Níveis de Classificações (propostas de níveis)
A fim de inserir as propostas de níveis ou de colegas da direção de turma, clicar, do lado direito
em “Avaliação (1)/Níveis Classificações (2)”.
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Em seguida, do lado esquerdo, aparece a data em que se está a inserir as propostas (3).
Selecionar a “Turma” (4), a “Disciplina” (5), o “Tipo de Avaliação”/Período (7) e “Tipo de
classificação” (8) (Quantitativa ou Qualitativa). Em seguida clicar em “Atualizar” (9). Se se
tratar de módulos, em “Tipo Avaliação” (7) seleciona-se Módulo, seguido do “Módulo” (6)
respetivo.

Após clicar em “Atualizar”, os alunos da turma selecionada são apresentados na parte inferior.
Clicar em “Nível” (1) para atribuir o nível. Se necessário clicar em “Alíneas” (2) para adicionar
uma alínea pré-estabelecida (se necessário solicitar nos serviços administrativos a adição de
outras alíneas), em “Síntese descritiva” (3) (neste caso disciplina por disciplina, sobretudo para
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o 1.º Ciclo). “Histórico” (4) quando existem avaliações já registadas para o aluno. Por fim, clicar
em Gravar (5).
Nota: Caso haja necessidade de classificar um aluno qualitativamente, primeiro inserir as
propostas de avaliações quantitativas e “Guardar”; em seguida, alterar o “Tipo de
Classificação” (8 da penúltima imagem) para “Qualitativa”, clicar em “Atualizar”, inserir a(s)
proposta(s) de avaliação e clicar em “Guardar”.

2. Apreciação Global (por aluno)

É neste campo que se escreve a apreciação global por aluno. Clicar, no menu do lado direito
em “Apreciação Global” (1). Do lado esquerdo, aparece a data (2). Selecionar a turma (3), o
Curso ou ciclo (4), tipo de avaliação/período (5) e em o tipo de avaliação (tanto faz) (6). Clicar
em Atualizar. Surge a lista dos alunos da turma. Clicar em “Descritivo” (7), e escrever a Síntese.
Depois de escrito, clicar novamente em “Descritivo” para ocultar e clicar em “Descritivo” do
aluno seguinte… No final, clicar em “Guardar” (8).
Nota: não é necessário selecionar o “Nível”.
Pode-se utilizar este campo também em alternativa à opção Níveis Classificação, destinandose às avaliações de uma forma global por tipo de avaliação e não relacionada a disciplinas.
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3. Resultados finais
Apresenta os resultados finais que poderão ser à disciplina, ano, curso e curso-disciplina. Os
docentes terão acesso apenas aos resultados lançados por si, à(s) sua(s) disciplina(s). Os
titulares/diretores de turma têm acesso aos resultados de todas as disciplinas.

Após a escolha da “Turma” (1), temos a opção de escolher visualizar os “Níveis de
Classificação” (2) ou os “Resultados Finais” (3). No caso dos “Níveis de Classificação” (2),
escolhem-se as “Disciplinas” pretendidas (4), o “Tipo Avaliação” (5). Por fim, clicar em
“Atualizar” (6).
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Arrastando a barra (1) é possível visualizar todas as disciplinas e notas. Há também a opção
de “Maximizar” (2) a tabela:

Clicando em “Minimizar” (1), volta ao estado anterior.

Temos também a opção de ver os resultados, por “Aluno” (1).
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4. Acompanhamento escolar (não disponível para já)
A opção “Acompanhamento Escolar”, vem dar resposta às situações em que, por diversas
razões, os alunos possuem um acompanhamento a uma ou várias disciplinas.
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9 – Reuniões
Tal como nome indica, esta opção é para ser usada nas reuniões de avaliação (o ideal é que
todos os docentes ou o titular/diretor de turma tenha já inserido anteriormente as propostas
de avaliação (em “Avaliações” – capítulo anterior) e tenha já indicado as aulas Previstas e
dadas (no menu “Sumários”, como se explica a seguir).

1. Aulas previstas e dadas

Seleciona-se a “Turma” (1) e o “Período” (2) pretendido.
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Clicar depois no calculador para as aulas previstas (1).
Surge o aviso:

Confirmar.

Ficam então preenchidos os campos das aulas previstas a todas as disciplinas. O Programa
calcula o n.º de aulas previstas tendo em atenção dos dias da semana, excluindo os feriados e
dias santos. Estes valores podem ser alterados clicando no campo pretendido e escrevendo o
n.º de aulas previstas.
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As aulas “Dadas (Totais)” (1) têm que ser registadas “à mão” (escrevendo os valores) no
respetivo quadrado, dado que ainda não estamos a registas os sumários eletronicamente…
quando o estivermos a fazer, bastará clicar em “Calcular Dados”.
Não esquecer clicar em “Guardar” (2).

CURSOS PROFISSIONAIS E VOCACIONAIS
No GIAE, os docentes dos Cursos Profissionais e Vocacionais têm que registar as aulas
previstas e dadas por período e por módulo. Assim, na disciplina pretendida, clicar no número
de módulos, do lado direito (1).
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Em seguida, inserir os dados das aulas previstas e dadas por módulo (2) tendo em atenção o
período, somar o total de aulas previstas e dadas do(s) módulo(s) lecionado(s) naquele
período e inserir por disciplina (1). NÃO ESQUECER “GUARDAR”.

Questões práticas1:
Quando clicamos em “Calcular”, por defeito, a aplicação devolve o valor das aulas previstas,
de acordo com os dados introduzidos no curso (no início do ano letivo). Assim:
a) Quando um módulo não foi todo lecionado num período? – insere-se as previstas e
dadas naquele período (devido, também ao registo das faltas). No exemplo abaixo, foi
lecionado na totalidade o módulo 1 (20 aulas) e 15 aulas do módulo 2. No período
seguinte foi lecionado o restante módulo 2 e a totalidade do módulo 3. A totalidade
das aulas previstas e dadas no 1.º Per. foi de 35 e no 2.º Per. foi de 25.

1

A legislação em vigor e o Regulamento dos Cursos Profissionais sobrepõe-se aos exemplos e sugestões aqui
apresentadas.
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Poderá acontecer que, por terem clicado em “Calcular Previstas”, a aplicação apresente nos
módulos já lecionados ou por lecionar, valores. Neste caso os valores devem ser apagados. No

40

exemplo abaixo, apagam-se os valores do módulo 1 porque já foi lecionado o módulo e o
módulo 4 porque só será lecionado no período seguinte.

b) Quando houve alteração das aulas previstas num determinado módulo? – A elenco
modular é definido pelo Ministério da Educação e no final do curso a totalidade das
horas definidas têm que ter sido lecionadas. Contudo pode haver um ajuste à
planificação, por diversas razões. Essas alterações têm que ser registadas e
fundamentadas em ata, e sempre que possível, devem ser comunicadas
antecipadamente aos discentes, também por motivos de faltas. Neste caso, se o
docente alterou a carga letiva de um módulo, por exemplo de 20 aulas para 18, regista
18 aulas previstas e dadas; se o docente alterou a carga letiva de um módulo, por
exemplo de 20 aulas para 22, regista 22 aulas previstas e dadas. No caso de um docente
ter ultrapassado o n.º de aulas previstas (por exemplo devido a uma visita de estudo),
poderá registar 20 aulas previstas e 22 aulas dadas (menos é que não pode ser!).
Sempre que haja alteração do horário, proceder conforme explicado a partir da pág.
17 deste manual.
c) Quando um turno tem mais aulas previstas e dadas que outro? – A aplicação utiliza o
procedimento de devolver o maior número de aulas dadas nas turmas que têm turnos
e onde um dele tem mais aulas dadas do que o outro. Como as aulas previstas e dadas
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são relativas à turma, a aplicação coloca o número maior de aulas dadas para todos os
alunos da turma, independentemente do turno em que estão. Dever-se-á colocar
também o número maior de aulas previstas.

2. Preparar a reunião
A preparação da reunião pode ser feita com antecedência.

1. Clicar em “Reunião” (menu, do lado direito);
2. Do lado direito clicar em “Nova reunião”.

3. Preenchem-se os diversos campos:
1 – Tipo de Reunião – Seleciona-se “Avaliações”;
2 – Título – Título da reunião, por ex.: “Reunião de Avaliação do 5.º A – 1.º Período”;
3 – Data
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4 – Hora início (clicar dentro do quadrado para selecionar uma hora ou escrever uma
hora, por ex.: “09:15”;
5 – Hora Fim;
6 - Selecionar a sala da reunião;
7 – Selecionar a turma;
8 – Selecionar o “Tipo de Avaliação”.

4. Clicar em “2. Intervenientes” (1) (ao fundo, do lado esquerdo):

5. Clicar em “Docentes da Turma” (2) e selecionar os docentes que fazem parte do
conselho de turma:
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À medida que os docentes são selecionados (1), vão aparecendo na ficha “2. Intervenientes”
(2). Clicar em “Fechar” (3).

6. Escolher o Diretor de Turma (1) e o Secretário (2).
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7. Por fim, clicar no botão “3. Ordem de trabalhos” (ao fundo, do lado esquerdo):

Escrever a Ordem de trabalhos (1) e clicar em Guardar (2).
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A todo o tempo pode voltar aos campos anteriores clicando em “Editar” (1). Pode também
apagar esta reunião clicando em “Eliminar” (3).

3. No início/durante a reunião de avaliação
No início da reunião, após ter feito login, clicar em “Reunião”.
Em seguida, clicar em “Abrir” (2 na imagem anterior) para abrir a reunião.

É, então, apresentado no separador “Avaliações” (1) a grelha dos alunos da turma e respetivos
níveis e classificações já registados (7). O Diretor de Turma poderá a qualquer momento inserir
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novas notas ou alterar, a pedido de um professor ou do Conselho de Turma, notas propostas
(ver a seguir).
Nos restantes separadores podemos consultar:
2 - Intervenientes.
3 - Ordem de Trabalhos.
4 – Ata (permite registar a ata assim com as presenças dos intervenientes). Para já não
será utilizada esta opção.
5 – Documentos (permite anexar documentos de apoio à reunião). A utilizar
futuramente.
Em (6) são apresentadas algumas informações sobre a reunião.
Em Configurações (8) poderá ocultar/mostrar disciplinas da grelha.

Ao clicar numa avaliação (1) poderemos alterá-la (2) seguido de Guardar Alterações (3) e/ou
marcá-la como definitiva clicando em Guardar Definitiva (4).

47

Ao marcá-la como “Definitiva”, a célula será preenchida de cor verde (1). De uma só vez,
podemos marcar todas as avaliações como definitivas recorrendo à opção “Estado Avaliações”
(2), selecionando de seguida “Guardar Todas Definitivas” (3). Poderemos reverter o estado de
todas as avaliações para propostas selecionando “Guardar Todas Propostas” (4).

É possível concluir a reunião, mesmo com avaliações ainda no estado proposto, nesse caso
será apresentada uma mensagem a alertar o utilizador. Ao publicar as avaliações, apenas as
definitivas serão publicadas (isto poderá ser útil nos cursos profissionais ?).
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A Publicação das notas será feita pela Direção, após leitura e aprovação da ata. A partir
deste momento, as notas ficam disponibilizadas no netGIAE para consulta dos alunos e
encarregados de educação.
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10 – Consultas por parte dos intervenientes

Os intervenientes, podem consultar o seu conteúdo através do menu Consultar (1), opção
Reuniões (2), clicando em Abrir (3).
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