GIAE ONLINE

- Guião para encarregados de educação

Para aceder ao GIAE Online, deve ir à Internet e aceder ao site do Agrupamento de Escolas de Porto de Mós
http://aepmos.ccems.pt/ e clicar em GIAE.

A página que aparece tem este aspeto:

No Utilizar/Nº de cartão deve ser inserido: eeXXXX (em que XXXX é o nº de cartão do educando (Ex: se o aluno tem o
nº de cartão a1234, deve ser colocado ee1234)
A palavra-passe é o nº de identificação fiscal (contribuinte) do seu educando. Ao efetuar o login, na primeira vez no
GIAE ONLINE, é solicitada a alteração da palavra-passe. Pode optar por registar a mesma ou outra que pretenda. A
palavra-passe do Encarregado de Educação deve ser do seu exclusivo conhecimento, podendo alterá-la a qualquer
momento no GIAE ONLINE.
Aparece, então, a página principal (início) e, do lado esquerdo, o menu a que o Encarregados de Educação tem acesso,
conforme ilustra a imagem abaixo.

Se estiverem registadas algumas informações do seu educando relativas aos tópicos que aparecem na página inicial,
surgirá o número de informações constantes a vermelho.

Exemplo: o seu educando tem uma falta. Para obter informação sobre essa falta, deverá clicar no sinal +

e terá acesso a informação mais detalhada sobre a mesma.

Ao clicar nos sinais + de cada menu, serão abertos os submenus existentes. Por exemplo, nesta página poderá
consultar o saldo do cartão do aluno ao clicar em Cartão

Ao clicar no separador “Movimentos” pode consultar os gastos efetuados pelo seu educando, pesquisando por dia,
últimos xx dias, etc. em(1). Se a pesquisa for apenas efetuada por datas, aparecem todos os movimentos efetuados
com o cartão do aluno, nas datas escolhidas.

(1)

Para consultar os movimentos por setor, deve clicar na seta e selecionar o setor pretendido.

e, de seguida, clicar em atualizar

Pode definir limites de consumo ao seu educando, no separador “Limite Consumo” (1). É um limite diário de consumo
que só compete ao Encarregado de Educação definir, caso pretenda. Para tal, deverá selecionar o setor “Adicionar
Setor” (2), definir esse valor em “Valor limite consumo diário” (3) e clicar em “Aplicar” (4). Tudo terá de ser confirmado,
no final, com a introdução da palavra-passe do Encarregado de Educação. E, por fim, clicar no botão Guardar (5).

O carregamento do cartão do aluno pode ser feito, presencialmente, em qualquer papelaria das escolas do
Agrupamento ou, online, através da aplicação Maway.
Para o carregamento online, deverá ir ao site www.maway.pt para acesso. Para efetuar a autenticação é necessário
digitar o nome de utilizador e a palavra passe. No carregamento online, o montante mínimo de carregamento é 2€ e
será cobrada uma taxa de serviço. Em carregamentos de 2 a 15 Euros a taxa de serviço é de 0,60€. A partir de 15€ a
taxa de serviço é de 4% sobre o sobre o montante que carregar.

Ao clicar no menu Avaliações, o Encarregado de Educação pode consultar as avaliações intercalares (INT) e de final de
período, nas datas divulgadas pela escola.

Ao clicar em Caderneta, tem acesso a medidas ou ocorrências relativas ao seu educando, caso existam, selecionando
o separador “Medidas” e/ou “Ocorrências”.

Se existirem ocorrências, ao clicar no separador “ocorrências” aparece a informação: data-professor-disciplina da
ocorrência e ao clicar nessa informação tem acesso ao teor da mesma.

Exemplo:

No menu Turma, o Encarregado de Educação tem acesso a várias informações ao clicar nos respetivos separadores:
“Professores”(nomes), “Disciplinas”, “Alunos”(nomes de todos os alunos da turma), “Horário”, “Faltas”, “Sumários” e
“Testes”(data dos testes).
No separador “Faltas”, o Encarregado de Educação poderá justificar as faltas pretendidas.

Como justificar uma falta?
Ao clicar no separador “Faltas”, tem acesso a todas as faltas do seu educando: de ausência, de atraso, de material e
disciplinares.
Apenas as faltas de ausência poderão ser justificadas.

Para tal, deverá selecionar a(s) falta(s) que pretende justificar, clicando no respetivo □ e, de seguida, em “Justificar
Faltas selecionadas”.

Será aberta uma nova janela onde poderá descrever a justificação e/ou enviar documentos para tal.
Para concluir o procedimento deverá clicar em Enviar.

Ao clicar em Portaria pode consultar as entradas e saídas do seu educando de acordo com a pesquisa que indicar,
clicando em

Exemplo:

No menu Processo tem vários dados seus e do seu educando que poderá alterar, caso estejam incorretos, clicando no
botão Guardar após a alteração.

Pode alterar a palavra-passe em qualquer momento clicando no menu Códigos. Após o preenchimento dos 3 campos
deve clicar no botão Guardar

No menu Refeições, os Encarregados de Educação podem consultar as ementas diárias, adquirir ou anular refeições e
consultar as refeições servidas.
Para consultar as ementas, deve clicar no submenu “Ementas” clicando, de seguida, no sinal + do dia pretendido.

E ser-lhe-á apresentada a ementa desse dia.

No submenu “Aquisição”, o Encarregado de Educação pode adquirir as refeições para o aluno e/ou anular as mesmas
caso deseje.
As refeições já adquiridas aparecem a fundo verde e as ainda não adquiridas a fundo azul.
A refeição pode ser adquirida até às 23h59min do dia anterior, com o custo de 1,46 eur, ou até às 10h30min do próprio
dia acrescida de uma taxa de 0,30 eur.
Deve consultar o saldo disponível do cartão sempre que proceder à aquisição de refeições.

Para adquirir uma nova refeição deve clicar no dia pretendido (fundo azul) e, seguidamente, adicionar essa requisição
ao carrinho, clicando no cesto verde do lado direito, em baixo. De seguida, clicar em Ver Carrinho

Se desejar eliminar a aquisição de alguma refeição, deve clicar em × .
Para concluir a aquisição de refeições que se encontram no carrinho, clica em Confirmar

Se o Encarregado de Educação pretender anular uma refeição já adquirida, deve clicar no dia pretendido e, depois, na
cruz vermelha que aparece em baixo. Para terminar o procedimento, deve clicar em Confirmar.
O valor da refeição anulada volta a estar disponível no saldo do cartão do aluno. Este procedimento pode ser feito até
às 23h59min do dia anterior ou, excecionalmente, no próprio dia até às 10h30min.
Nota: Caso não consiga efetuar este procedimento, poderá, excecionalmente, entrar em contato com os serviços
administrativos (secretaria), até às 10h30min do próprio dia, para que os mesmos façam a anulação.

Clicando no submenu “Servidas”, tem acesso á listagem das refeições feitas pelo seu educando.
No menu Escola existem 3 submenus: “Atendimento”, “Informações” e “Contactos”. Ao clicar em “Atendimento” tem
acesso ao Professor Titular/Diretor de Turma do seu educando e respetivo horário de atendimento aos encarregados
de Educação.
No menu “Contactos” podem ser consultados alguns dados da escola. É apenas uma informação para consulta.

As funcionalidades do menu Matricula estão dependentes das orientações dadas pelo Ministério da Educação no início
de cada ano letivo.
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