Agrupamento de Escolas António Rodrigues Sampaio

UTILIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA APLICAÇÃO
DIREÇÃO

Setembro/2017

v.1.0

Guião de utilização e funcionamento do serviço
1.

- O QUE É?

É uma aplicação útil aos alunos, encarregados de educação, professores e funcionários do
Agrupamento de Escolas António Rodrigues Sampaio, dado que, através do acesso à mesma na
Internet, poderão consultar os mais variados dados da escola e do cartão.

2. CÓDIGOS DE ACESSO
O acesso ao netGIAE é feito através de um código de acesso pessoal. Este código será
entregue aos encarregados de educação, professores e restantes funcionários.
Na conta de cada aluno existem dois códigos, um destinado ao aluno (Palavra-Passe) e
outro ao encarregado de educação (Palavra-Passe E.E.).

3. FUNCIONALIDADES
ALUNOS
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PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS
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4. ACESSO
Para se aceder à aplicação, basta entrar na página de Internet do Agrupamento
(www.marinhas.org) e clicar no link Acesso Externo (o Acesso Interno é reservado à rede
interna da Escola) que corresponde ao netGIAE.

Fig.1
Na janela que se abre (fig. 1), introduza o n.º de cartão (ex: a9999; f9999, ee9999,
conforme se trate de um aluno, funcionário ou encarregado de educação) e o código de acesso
(Palavra-Passe do aluno/funcionário ou Palavra-Passe E.E., conforme o caso) fornecido pelo
Agrupamento.
A janela seguinte permite o acesso às diversas opções (referidas na página anterior)
disponíveis no menu do lado esquerdo, através das quais se pode consultar a informação
pretendida.
Os serviços administrativos do Agrupamento estão disponíveis, no horário de
atendimento ao público (8h30-16h30), para qualquer tipo de esclarecimento sobre o
funcionamento do netGIAE, presencialmente ou através dos seguintes contactos:
Tel.: 253 960 210 (EBARS) | Tel.: 253 879 206 (EBF) | Correio eletrónico: netgiae@marinhas.org
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