
GUIÃO DO GIAE ONLINE - ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO (NOVA VERSÃO) 

Para aceder ao GIAE Online deve abrir o browser do PC em giae.agpais.edu.pt 

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 a que foi atribuída pelo sistema ao encarregado de educação. Caso os alunos 

já tenham frequentado a escola em anos anteriores, a palavra-passe do enc de educação é a 

mesma. Caso algum enc de educação não possua os seus dados, nomeadamente os códigos do 

enc de educação, deve solicitar os mesmos junto dos Serviços Administrativos da escola sede. 

Estes códigos, dada a sua confidencialidade e por orientação da Comissão Nacional de 

Proteção de Dados, apenas serão entregues ao encarregado de educação do(a) aluno(a) e 

nunca ao próprio aluno. A escola não se responsabiliza pelo uso inadequado ou indevido 

destes códigos/palavras-passe por parte dos alunos e/ou encarregados de educação. Por 

isso, a palavra-passe do encarregado de educação deve ser do seu exclusivo conhecimento, 

podendo alterá-la a qualquer momento no GIAE ONLINE.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Ao efetuar o login, na primeira vez no GIAE ONLINE, pode ser solicitada a alteração da palavra-

passe. Pode optar por registar a mesma ou outra que pretenda. Aparece, então, a página 

principal (início) e, do lado esquerdo, o menu a que os enc de educação têm acesso, conforme 

ilustra a imagem abaixo.   

 

 

Ao clicar nos sinais + de cada menu, abrem-se os submenus existentes. Nesta primeira página, 

pode consultar o saldo do cartão do aluno.  

 

 

 

 



MENU CARTÃO 

No separador “Movimentos” podem ser consultados os gastos efectuados pelo educando 

pesquisando por dia, últimos xx dias, etc (1). Se a pesquisa for apenas efectuada por datas, 

aparecem todos os movimentos efetuados com o cartão do(a) aluno(a), nas datas escolhidas. 

 

 

Caso pretenda consultar os movimentos por setor (bufete, consumos, máquina de vending, 

etc) deve também selecionar a opção do “sector” (2). 

 

 

 



Para qualquer das pesquisas (por data/setor) deve clicar em “Atualizar” (3) e todos os 

movimentos (de acordo com a pesquisa pretendida) aparecem em baixo (4).  

 

 

O enc de educação pode definir limites de consumo ao seu educando, no separador “Limite 

Consumo”. É um limite diário de consumo que só compete ao enc de educação definir, caso 

pretenda. Para tal define em “Valor limite consumo diário” (5). Caso pretenda limitar por 

sector, deve adicionar o sector (6) e definir o limite de consumo diário para o mesmo. Tudo 

tem de ser confirmado, no final, com a introdução da palavra-passe do enc de educação (7) e, 

por fim, clicar no botão verde “Guardar”.  

 

 

 



MENU CADERNETA 

No menu Caderneta (8), o enc de educação pode consultar as medidas ou ocorrências com o 

seu educando, caso sejam introduzidas no sistema. Apenas o enc de educação deve ter acesso 

a esta informação e nunca o aluno(a). Daí a importância de conservar a palavra-passe como do 

seu exclusivo conhecimento.  

 

 

MENU PORTARIA (9) 

Neste menu, o enc de educação consulta as entradas e saídas do seu educando na escola de 

acordo com a pesquisa que indicar (10).  

 

 



MENU PROCESSO 

No menu processo (11), o enc de educação tem acesso aos dados do processo electrónico 

do(a) seu filho(a). Estes dados constam de vários separadores (12): identificação, dados 

complementares, filiação, etc.  Alguns destes dados podem ser alterados pelo enc de educação 

caso estejam errados. Podem ser anexados documentos comprovativos dos dados alterados 

no separador “Documentos”. Estas alterações serão, posteriormente, validadas ou invalidadas 

pelos Serviços Administrativos do Agrupamento. Caso sejam validadas, passarão a constar no 

processo electrónico do(a) aluno(a). No separador “arquivo” podem ser consultados os 

documentos submetidos/validados.  

 

 

MENU CÓDIGOS (13)  

Este menu serve para o enc de educação alterar a sua palavra-passe a qualquer momento.  

 



MENU REFEIÇÕES  

O menu “refeições” (14) será, porventura, o mais usado pelos encarregados de educação. 

Neste menu, os enc de educação podem consultar as ementas diárias, adquirir ou anular 

refeições e as refeições servidas.  

 

Submenu Ementas  

Neste submenu, podem ser consultadas as ementas diárias clicando no sinal + do dia 

pretendido (15).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Submenu Aquisição (16) 

É neste submenu que o enc de educação requisita as refeições ao aluno e anula as mesmas.  

As refeições adquiridas aparecem a fundo verde e as ainda não adquiridas a fundo azul.  

Como anular uma refeição adquirida?  

Se o enc de educação pretender anular uma refeição já adquirida, deve clicar no dia 

pretendido (17) e, depois, na cruz vermelha que aparece em baixo (19). Esta anulação deve ser 

efetuada, preferencialmente, até às 23h 59m do dia anterior ou, excepcionalmente, no próprio 

dia até às 11h. Após esta hora, não é possível anular refeições já adquiridas. O valor da 

refeição anulada é creditado no saldo do cartão do(a) aluno(a). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Como adquirir uma nova refeição? 

Clicar no dia pretendido (fundo azul (20)) e, seguidamente, adicionar essa requisição ao 

carrinho, clicando no cesto verde do lado direito, em baixo (21). Por cada dia que adicionar ao 

carrinho (22) aparece no mesmo o número de refeições que lá constam. O saldo disponível no 

cartão é indicado em cima “saldo disponível …” 

 

 

IMPORTANTE: Para concluir a aquisição das refeições que se encontram no carrinho, deve “ver 

carrinho” (23). Abre-se um menu com as refeições que estão para aquisição (24). Pode anular 

alguma delas clicando em X. No final, confirma a aquisição (25) e o valor da(s) refeição(ões) é 

deduzido ao saldo do cartão do(a) aluno(a).  

 



Submenu Servidas (26) 

Neste submenu, podem ser consultadas as refeições que o(a) aluno(a) efectivamente 

consumiu no refeitório da escola, desde que tenha passado o cartão no leitor, à entrada do 

mesmo.  

 

 

MENU CONTACTOS  

Neste menu podem ser consultados alguns dados da escola. É apenas para consulta.  

 



NOTAS FINAIS 

O GIAE ONLINE terá, futuramente, mais menus para consulta: horários, 

faltas e possibilidade de justificação das mesmas, entre outras 

funcionalidades. No futuro, contamos com a possibilidade de 

carregamento dos cartões electrónicos através do sistema Multibanco, 

desde que os preços e comissões a pagar sejam acessíveis.  

 

 

REGRAS ESSENCIAIS A RELEMBRAR: 

 

 A gestão do GIAE ONLINE é da responsabilidade do Agrupamento 

Gualdim Pais, mas o uso da área reservada aos encarregados de 

educação é da sua inteira e exclusiva responsabilidade;  

 A aquisição ou anulação de refeições só é possível até às 11h do 

próprio dia, sendo que, no caso da aquisição, há lugar ao pagamento 

de taxa adicional, caso seja adquirida no próprio dia;  

 O acesso às palavras-passe ou senhas do GIAE ONLINE só podem ser 

fornecidas ao encarregado de educação, não podendo o Agrupamento 

guardá-las ou usá-las para qualquer fim.  

 

Esperamos contribuir para a prestação de um melhor serviço à 

comunidade.  

 

 

Este Guião foi produzido no dia 27 de setembro de 2017, com os dados existentes na 

altura.  

 

O adjunto: Paulo Pinheiro  

 

 


