Tutoriais

Tutorial
GIAE Online (Alunos e Encarregados de Educação)
No GIAE Online é possível consultar via internet os dados do processo individual,
consultar e adquirir refeições, verificar horários e faltas, recibos de vencimento e
outras informações relativas à escola. Para aceder ao portal utilize o seguinte endereço
web:
https://www.giae.pt/cgi-bin/WebGiae.exe/login?codescola=344588
Em caso de problemas de acesso ou outros esclarecimentos contacte-nos através do
email apoio.tecnico.aevp@gmail.com.

Página inicial do portal GIAE Online – Agrupamento de Escolas Venda do Pinheiro

Acesso: para aceder é necessário o número de cartão. O código de acesso é o código GIAE
Online. Estão disponíveis dois códigos associados a um mesmo cartão: para o aluno e para o
encarregado de educação.
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Onde posso encontrar o n.º de cartão? Corresponde ao número de processo no cartão. Terá
sempre de ser indicado o a antes do número de processo.

Na página de entrada no GIAE Online tem acesso a dados relativos à escola; dados gerais, onde
pode consultar o horário de atendimento dos directores de turma, consultar saldo do cartão e
obter um extracto de movimentos, consultar, adquirir e visualizar refeições, alterar códigos de
acesso; dados de alunos, onde pode consultar disciplinas e horários, verificar faltas do aluno,
entradas e saídas e colocar limites aos consumos diários.
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A opção Consulta de Saldo permite verificar o saldo do cartão. Este deve ser carregado nos
serviços da escola.

A opção Consulta de Extracto permite consultar os movimentos do cartão.

Na opção Consulta de Ementas pode consultar as ementas disponíveis no refeitório.
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Pode adquirir refeições através deste portal na opção Aquisição de Refeições selecionando a
data e refeição desejadas. Para continuar o processo clique em Avançar.

Caso o saldo do cartão não seja suficiente para aquisição de senhas o sistema impede a
operação.

Os códigos pessoais de cartão e GIAE Online podem ser alterados na opção Alterar Códigos.
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O registo de faltas do aluno pode ser consultado na opção Registo de Faltas.

Os movimentos de portaria associados ao cartão (entradas e saídas da escola) podem ser
consultados na opção Movimentos de Portaria. Nota: a ausência de registo de movimentos pode
não implicar a ausência das instalações escolares, por problemas técnicos pontuais. Em caso de
dúvidas consulte os serviços do Agrupamento.
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Podem ser colocados limites de consumo diário ao cartão do aluno, por sector. Após a escolha
da verba diária disponível para gastos é necessária a validação pelo Encarregado de Educação.
Para tal insira o código GIAE Online para o Encarregado de Educação.

Para quaisquer questões, dúvidas ou sugestões contacte-nos através do endereço de email
apoio.tecnico.aevp@gmail.com.
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