AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MONDIM DE BASTO

MANUAL DO UTILIZADOR (Enc.Educ.)
netGIAE (Vs. 5)

1 – O netGIAE
O netGIAE 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, 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 netGIAE (Externo).

Os utilizadores precisam de um código de acesso.

2 – Acesso ao netGIAE
O código de acesso do netGIAE é entregue em mão aos Encarregados de Educação, em
impresso próprio, pelos Diretores de Turma ou por alguém que os substitua (é da
responsabilidade do Encarregado de Educação dar conhecimento ao seu educando do código
netGIAE que lhe corresponde. Não deve transmitir ao seu educando o seu próprio código de
acesso). O impresso tem indicação dos seguintes dados/códigos:


N.º de cartão (ex.: aXXXX): é o número de processo do aluno que se encontra também
no cartão (por baixo da fotografia) - 1º campo solicitado no acesso netGIAE).



Código Pin - composto por 5 algarismos para utilização nos diversos serviços na escola
(como o aluno utiliza o cartão dentro da escola, o mesmo não é necessário);



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



Palavra-Passe E.E. - composto por 8 caracteres - algarismos e/ou letras maiúsculas ou
minúsculas (para acesso ao netGIAE pelos Encarregados de Educação).

O PIN e códigos de acesso poderão ser alterados. Tal alteração será feita na página do netGIAE.

Cada encarregado de educação só acede às informações referentes ao seu educando. O
mesmo se aplica ao acesso aos alunos.

3 – Funcionalidades do netGIAE

Para os Alunos/Encarregados de Educação
Geral:
 Início - onde poderão aparecer mensagens e avisos.
 Meu menu
o Cartão (dados do cartão) - saldo, movimentos, limitar consumos,
carregamentos do cartão através do MB (ainda não disponível);
o Caderneta Escolar - consulta de medidas e ocorrências;
o Turma - professores, disciplinas, alunos, horário, classificações, faltas (este
ano letivo ainda não estarão disponibilizados os sumários e o calendário
de testes);
o Processo (Consulta do Processo individual do aluno) - identificação, dados
complementares, filiação, Enc. de Educação, documentos.
o Códigos - para alteração de códigos.
 Refeições
o Ementas - Para consulta das ementas.
o Aquisição - Para adquirir online refeições para os próximos dias. Para isso
o aluno terá que ter saldo positivo no cartão. Caso o aluno tenha “Escalão
A”, a refeição será gratuita; caso tenha “Escalão B”, paga metade. Para
todos os alunos que adquirirem refeição para o próprio dia (desde as 00h
até às 10h), paga multa (Ler o Regulamento do Sistema GIAE, disponível
no site da escola em “Serviços”).
Como adquiri refeição?
1.º Clicar na data pretendida. Pode ver a ementa clicando no “olho”.

2.º Em seguida, clicar no “carrinho” (a verde, ao lado do “olho”) (1). O “carrinho”
passa a vermelho e aparece um “carrinho” na data selecionada.
3.º Depois de adicionar ao carrinho (1), clicar em “ver carrinho” (2);

Surge, então, uma tabela com a informação da data da refeição, a descrição do almoço, o
valor que será debitado no cartão do aluno e o total.
4.º Clique em “Conformar” para efetuar a aquisição ou “Limpar” para
apagar/cancelar a compra(s). Pode ainda clicar no “X” se tiver mais do que uma refeição
adquirida e a pretenda eliminar.
o Servidas - informa quando e se o seu educando almoçou na escola.

 Escola
o Atendimento - Nome do Diretor de Turma/Prof. Titular e hora de
atendimento.
o Informações Diversas
o Contactos
 Mensagens

