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UTILIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GIAE ONLINE
(Gestão Integrada da Administração Escolar)
1. O QUE É O GIAE ONLINE?
O GIAE Online é uma aplicação instalada num servidor do Agrupamento.
Serve para os Alunos, Encarregados de Educação, Professores e Funcionários do Agrupamento de
Escolas do Barreiro consultarem os seus mais variados dados da escola e do cartão.
O cartão é pessoal e intransmissível e tem impressa a foto do titular e a sua identificação. Cada vez
que o cartão é utilizado aparece a respetiva foto no monitor permitindo, dessa forma, comprovar a
propriedade do mesmo. Quando a foto não corresponder ao utilizador, os operadores retêm o
cartão que será entregue na Direção da Escola.
O GIAE permite a Consulta ONLINE (Internet), disponível para toda a comunidade escolar, com
acesso por password individual, a informações gerais, classificações, assiduidade, saldos e extrato
de movimentos.
O Cartão de utilizador permite:
A - Controlo de acessos e de assiduidade do não docente e discentes;
B - Pagamentos e acessos aos vários serviços;
C - Controlo interno de consumos.
2. CONTROLO DE ACESSOS E DE ASSIDUIDADE
. É obrigatória a validação de todas as entradas e saídas da escola através da passagem do cartão no
leitor instalado na portaria. A não validação do cartão impede o uso do mesmo nos diversos serviços
da escola.
. Para os alunos existem 3 tipos de acessos:
- Acesso livre;
- Acesso condicionado que permite sair no período de almoço;
- Acesso impedido que só permite sair da escola no final das atividades letivas.
3. QUAIS AS FUNCIONALIDADES DO GIAE ONLINE?
Para todos os utilizadores existem duas áreas distintas: a área Geral e a área Pessoal
Para os alunos:
Área Geral:
Frequência de Alunos por ano de Escolaridade; Diretores de Turma – Atendimento; Consulta de
Saldo no cartão; Consulta de Extrato (despesa realizada nos diveros setores – papelaria, bufeteAGRUPAMENTO:
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reprografia e refeitório, bem como carregamentos efetuados); Consulta de Ementas (Refeitório);
Aquisição de senhas; Ler Mensagens enviadas pela escola; Listagem de Alunos da Turma
Área Pessoal:
Listagem de Professores da Turma; Disciplinas em que o aluno está inscrito; Horário da Turma
(brevemente); Consulta de Faltas dadas; Entradas e saídas do recinto escolar
Para o Pessoal Docente e Não docente:
Área Geral:
Alunos da turma; Diretores de Turma; Consulta de saldo; Consulta de extrato; Consulta de ementas;
Aquisição de refeições; Refeições servidas; Alterações de código
Área Pessoal:
Processo individual; Docentes por grupo disciplinar; Horário (brevemente); Faltas registadas; Nota
de abonos e descontos
4. ONDE É QUE PODE OBTER O CÓDIGO DO GIAE ONLINE?
O código de acesso do GIAE Online poderá ser obtido para os Alunos, pelos Encarregados de
Educação, junto do professor Titular de Turma (Educação Pré-Escolar e 1º Cico) e Diretor de Turma
(2º e 3º Cico).
Na conta de cada aluno existem dois códigos, um para o aluno e outro para o Encarregado de
Educação.
Só o Encarregado de Educação poderá levantar o seu código pessoalmente e nunca o seu educando.
O pessoal docente e não docente levanta o seu código pessoalmente na Direção.
5. ONDE É QUE PODE ACEDER AO GIAE ONLINE?
Para se aceder ao GIAE Online basta entrar na página de Internet do Agrupamento de Escolas do
Barreiro http://www.aebarreiro.pt/ e clicar na imagem que corresponde ao GIAE Online. Pode
também aceder em www.giae.pt, e procurar o nosso agrupamento.
5. COMO ACEDER AO GIAE ONLINE?
Na nova janela, introduza o n.º de cartão do aluno (ex: a10311 ) e o código de acesso (código GIAE
Online) fornecido pelo Agrupamento.
Utilize as opções no menu do lado esquerdo do ecrã para consultar a informação pretendida.
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O pessoal docente e não docente, deve introduzir o n.º de cartão (ex: f10311) e o código de acesso
(código GIAE Online) fornecido.
6. AQUISIÇÃO DE SENHAS
O serviço "GIAE Online" permite, entre outras tarefas, proceder à marcação de refeições.
Se o pretender utilizar, deverá aceder ao mesmo através do “Link” que existe à direita do écran e
deverá ter em atenção, as seguintes indicações:


as marcações de refeições poderão ser efetuadas sem multa no dia útil anterior;



poderão ainda ser marcadas refeições, mas desta vez com multa, até às 10.00 H da manhã
do próprio dia da refeição;

7. Chamamos a atenção para o seguinte:
O serviço "GIAE Online" pode ficar temporariamente indisponível, sendo que essas falhas, a
acontecerem, poderão ter a ver com o fornecedor de serviços de Internet, não tendo o
Agrupamento portanto, qualquer responsabilidade pelas mesmas; Sendo assim é conveniente não
deixar as marcações das refeições para o último dia pois, em situação de falha do serviço "GIAE
Online" a refeição só poderá vir a ser marcada no próprio dia da refeição, na escola, até às 10h00
da manhã, com multa. O Agrupamento não restituirá multas que resultem deste tipo de situações.
Barreiro, 17 de fevereiro de 2014
A Diretora
Felicidade Alves
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