
PLANO DE AÇÃO DESENVOLVIMENTO DIGITAL 

(INFORMAÇÕES E TUTORIAIS) 

 

E360 

- O acesso é feito através da Chave Móvel Digital dos encarregados de educação. O 

sistema de registo e acesso está dependente do serviço de autenticação do governo, não 

tendo a escola qualquer controlo na gestão de acessos ou criação de acessos. Todas as 

informações sobre como criar a chave móvel digital e sua associação a um número de 

telemóvel podem ser consultadas em www.autenticacao.gov.pt/a-chave-movel-digital. 

- A aplicação Caderneta do Aluno, permite ao encarregado de educação e também 

ao aluno, de forma rápida e intuitiva, consultar: dados de registo biográfico do aluno e 

do Encarregado de Educação, horário do aluno, identificação do diretor de Turma e seu 

horário de atendimento, ocorrências, faltas, sumários, listas de tarefas e avaliação. 

Permite também justificar faltas. 

- Qualquer questão sobre esta aplicação deve ser endereçada para o email 

cadernetadoaluno@dgeec.mec.pt. 

- Descarregar a app do Google Play: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=pt.caderneta.dgeec&pli=1  

- Descarregar a app da Apple Store: 

https://apps.apple.com/pt/app/caderneta-do-aluno/id1504292952 

- Acesso a docentes:  

https://e360.edu.gov.pt/ 

 

 

GIAE-ONLINE 

- O serviço de refeições e as atividades de animação e de apoio à família, no pré-

escolar e 1.º ciclo, são administradas no GIAE. 

http://www.autenticacao.gov.pt/a-chave-movel-digital
mailto:cadernetadoaluno@dgeec.mec.pt
https://play.google.com/store/apps/details?id=pt.caderneta.dgeec&pli=1
https://apps.apple.com/pt/app/caderneta-do-aluno/id1504292952
https://e360.edu.gov.pt/


- Os pais e encarregados de educação das crianças e alunos do pré-escolar e do 1.º 

ciclo devem efetuar o carregamento de saldo em cartão virtual e a aquisição (marcação) 

e desmarcação de refeições no GIAE. Nesta plataforma podem também aceder à 

consulta de saldos, extratos de movimentos e ementas. 

- Os pais e encarregados de educação dos alunos dos 2.º e 3.º ciclos também podem 

efetuar o carregamento de saldo em cartão e a aquisição (marcação) e desmarcação de 

refeições no GIAE, assim como aceder à consulta de saldos, extratos de movimentos e 

ementas. 

- O Município de Setúbal assume o pagamento da taxa de carregamento, para as 

crianças do pré-escolar e alunos do 1.º Ciclo. 

- O carregamento do cartão pode também ser efetuado em numerário na papelaria 

da escola sede do agrupamento. 

- Os acessos são realizados em 

https://aeazeitao.giae.pt/ 

 

dos seguintes modos: 

Alunos: a[n.º processo] 

palavra-passe do aluno; 

 

Encarregados de Educação: ee[n.º processo] 

palavra-passe do encarregado educação. 

 

-Guião de acesso ao Giae  

 

 

MAWAY 

- O MAWAY é uma plataforma de serviços, que permitem a integração com outros 

sistemas, nomeadamente o software GIAE, permitindo efetuar carregamentos nos saldos 

dos cartões dos alunos.  

https://aeazeitao.giae.pt/
18_GIAE_guia_rapido_alunoee_v2-1_MunicipioSetubal_pag-escola.pdf
18_GIAE_guia_rapido_alunoee_v2-1_MunicipioSetubal_pag-escola.pdf


- É um serviço exterior ao Agrupamento de Escolas de Azeitão, da responsabilidade 

da MICROABREU - Sistemas Informáticos, Lda. 

- O Município de Setúbal assume o pagamento da taxa de carregamento, para as 

crianças do pré-escolar e alunos do 1.º Ciclo. 

-Guião de utilização do serviço  

 

 

OFFICE 365 

- Os alunos dispõem de um endereço que lhes permite aceder online às ferramentas 

do Office (Teams, Outlook, Word, PowerPoint, …). Esse endereço é formado pelo 

número do processo do aluno e domínio @aeazeitao.pt (ex: a99999@aeazeitao.pt para o 

aluno com o número de processo 99999). 

- Manual de utilização do office 365  

- Vídeo : https://www.youtube.com/watch?v=Bt1LwBCPrQs 

 

 

KITS INFORMÁTICOS DO PROJETO ESCOLA DIGITAL 

Documentos/Informações Iniciais: 

- Declaração de aceitação/recusa dos Kits informáticos  

- Minuta do Auto de Entrega de Equipamento  

- Delegação de poderes para levantamento do Kit informático  

- Especificações dos computadores  

- Perguntas frequentes  

- Os equipamentos entregues não têm licenças de Office ou qualquer outro software 

colaborativo ou de produtividade. O Ministério de Educação recomenda a instalação 

do LibreOffice (https://pt.libreoffice.org/). 

- Os alunos podem utilizar o PACK do Office 365 online, com as credenciais que lhes 

foram facultadas, que servem quer para o Teams, quer para as restantes aplicações 

do Office 365. 

17_MAWAY_Guia_Utilizacao_Cliente.pdf
mailto:a99999@aeazeitao.pt
14_ManualOffice365Alunos.pdf
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Configuração da Internet: 

- Hotspot Marca Thin Smartrix ( - Configuracão_Hotspot ; - Configuração_Hotspot ;   

- TMF08_Mobile_Hotspot ) 

- APN dos computadores Insys Tipo II  

- Instalação do cartão SIM LTE/4G no Insys  

 

Configuração do Computador: 

-Tipo II – modelo LEAP  

 

Computador Bloqueado: 

- Guião de desbloqueio  

 

Devolução dos equipamentos: 

- Declaração de poderes para devolução  

 

Recuperação do PC com Windows 10: 

- Manual de reposição do sistema  

 

Problemas de mau funcionamento/Avarias/Perdas/Sugestões: 

Devem ser comunicados e tratadas através do endereço de email:  

escoladigital.azeitao@gmail.com 
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