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GUIA DO DOCENTE

EDUCAÇÃO 
Tutorial de apoio acerca das opções disponíveis no NetGiae para o 
encarregado de educação

Após o encarregado de educação efe
acesso a um menu com as opções que se podem visualizar no lado 
Menu, Refeições, Escola e 

 

MEU MENU 
Neste menu terá acesso aos dados do aluno, tendo 
Caderneta, Turma, Portaria

 

 

UIA DO DOCENTE – ENCARREGADO DE 

Tutorial de apoio acerca das opções disponíveis no NetGiae para o 
encarregado de educação 

Após o encarregado de educação efetuar a sua autenticação no programa 
acesso a um menu com as opções que se podem visualizar no lado esquerdo

e Mensagens). 

 
Neste menu terá acesso aos dados do aluno, tendo estando disponível as opções 

Portaria, Processo, Códigos e Refeições. 

 26-10-2017 

 1  

NCARREGADO DE 

Tutorial de apoio acerca das opções disponíveis no NetGiae para o 

tuar a sua autenticação no programa netGIAE terá 
esquerdo da figura (Meu 

opções Cartão, 
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Meu Menu opção Cartão 

Nesta opção é possível visualizar em Saldo, o saldo disponível do Cartão, em Movimentos, 
os registos efetuados com o cartão (por exemplo refeitório, bufete, entre outros) e em Limite 
Consumo o encarregado de educação pode definir um limite de consumo diário do seu 
educando. 

 

Meu Menu opção Caderneta 

Na opção Caderneta pode visualizar a Caderneta Escolar do aluno e as respectivas ocorrências 
do seu educando. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
O encarregado de encarregado de educação do aluno será notificado através do netGIAE, 
das ocorrências do seu educando, com a indicação da data da ocorrência, professor e 
disciplina. 



 26-10-2017 

 3  

Na opção Conhecimento o encarregado de educação pode dar a indicação ao professor 
que visualizou a ocorrência. 

 

Alerta-se que o encarregado de educação só terá acesso às ocorrências se o professor tiver 
selecionado a opção caderneta.  

 

Meu Menu opção Turma 

Na opção Turma o encarregado de educação pode visualizar os professores da turma, as 
disciplina, o horário da turma, as faltas e em Testes, a data em que se irão realizar as fichas 
de avaliação das diferentes disciplinas, conforme figura que se segue. 

 

 



 26-10-2017 

 4  

Meu Menu opção Portaria 

Em Portaria, o encarregado de educação seleciona uma data ou datas e visualiza os registos 
dos movimentos de entrada e de saída do aluno. 

 

Meu Menu opção Processo 

Na opção Processo,o encarregado de educação visualiza os dados do seu educando, conforme 
representado na imagem. 
 
 

 

 

Meu Menu opção Códigos 

Em Códigos, o encarregado de educação pode alterar a palavra-passe. 
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Assim, no primeiro rectângulo escreve a palavra-passe atual, no segundo a nova palavra-passe 
que deve ser repetida no terceiro rectângulo, conforme representado na imagem. Por fim deve 
seleccionar Guardar para que a sua palavra passe seja atualizada. 
 

 

 

Meu Menu opção Refeições 

Em Refeições, o encarregado de educação selecciona uma data ou datas e visualiza os registos 
das refeições servidas ao seu educando, com a informação se o almoço foi peixe ou carne, bem 
como da data e a da hora em que foi servida. 
 
 

 

Por fim, na opção Escola o encarregado de educação visualiza os dados referentes à escola. 


