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GIAE - ALUNOS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO

O GIAE é um ferramenta (plataforma) de Gestão Integrada de Administração Escolar e pretende
ser uma mais valia na comunicação entre a comunidade educativa (Escola/Professores/Alunos/Pais
e E. de Educação). O acesso é restrito aos utentes de comunidade educativa nomeadamente,
docentes, não docentes, alunos e encarregados de educação do A. E. Moita, sendo efetuado através
de credenciais (utilizador e palavra passe).

O acesso de Alunos e Encarregados de Educação pode ser feito:
- através da página do agrupamento http://www.aemoita.pt/ clicando no link disponível no canto
superior esquerdo

- digitando http://193.236.66.68/ no browser de internet (Internet Explorer/Google Chrome/Mozila
Firefox/etc.)

Credenciais (utilizador/palavra passe):
Os alunos e encarregados de educação acedem à plataforma GIAE utilizando as seguintes
credenciais:
ALUNO

ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO

Utilizador: a12345 *

Utilizador: ee12345*

Palavra passe: 01091900**

Palavra passe: 01091900**

* o utilizador (login) utiliza número de processo do aluno (consta na listagem da turma e nos
cartão definitivos por baixo da foto). Deverá ser constituído pela letra “a” ou ‘ee’, para alunos
ou encarregados de educação respetivamente, seguida do número de processo do aluno.
** palavra passe corresponde à data de nascimento do aluno no formato (ddmmaaaa)
NOTA: A palavra passe deve ser alterada aquando do primeiro acesso à plataforma.

Apoio e Esclarecimento de dúvidas:
As dúvidas relativas ao portal GIAE devem ser submetidas através do email giae@aemoita.pt
identificando claramente o aluno (nome completo, número de processo, ano/turma).
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Opções para Alunos e Encarregados de Educação disponíveis no GIAE:
Menu/ Aba

Submenu

Mensagens e avisos diversos

Início
Cartão

Caderneta

Meu Menu

Turma

Portaria

Refeições

Descrição

Consultar saldo do cartão, movimentos no bar e reprografia/
consultar limites de consumo
Consultar ocorrências e medidas aplicadas pelos professores
e/ou DT
Disciplinas do currículo/ Alunos da Turma/ Horário da Turma/
Faltas do aluno/ Testes marcados
Movimentos de portaria para alunos com cartão eletrónico
(entradas e saídas da escola)

Processo

Dados pessoais e do processo do aluno*

Códigos

Alteração dos códigos pessoais e palavra passe

Ementa

Consulta de ementas

Aquisição
Servidas

Marcação e/ou desmarcação de refeições
Informação das refeições servidas

Atendimento Hora(s) de atendimento
Escola

Informações Informações diversas por parte da escola
Contactos

Mensagens

Da escola ou da escola sede do agrupamento
Mensagens diversas enviadas pela escola

* A alteração de dados dos alunos, requer a introdução da palavra passe do encarregado de educação e a
confirmação por parte da escola.
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