
,.- é'.&
," 3;L
,-ê
{.- Ir' ;

ê! "al .*^'.re;<*
ffi

a§'l§asla§

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS CARLOS GARGATÉ

REGULAMENTO DE UTTLTZAÇAO DO CARTAO ELETRONTCO -2022t23

GondiÇões de acesso aos espaÇos escolares:

A escola sede tem a funcionar um serviço de Gestão lntegrada para

Administração Escolar (GIAE), que opera numa boa parte dos serviços
oferecidos pelo estabelecimento de ensino.
Para terem acesso a este serviço, os utentes têm de estar munidos de um
cartão eletrónico, que lhes permite ser identificado como membro da
comunidade escolar.
O cartão eletrónico permite aceder à portaria, papelaria, refeitório e bufete.
O cartão constitui-se como meio de identificação do portador, enquanto
membro da escola.

Condicões de aquisição e utilização do cartão eletrónico:

O(A) Diretor(a) de Turma, na aula de apresentação, entregará o cartão aos
novos alunos, ou aos que o tenham danificado.
Posteriormente, a aquisição e distribuição dos cartões eletrónicos, será feita
nos serviços de Administração Escolar (secretaria).
A cada cartão serão atribuídos dois codigos: um para funcionamento interno e
outro para acesso aos serviços disponibilizados através da internet, no site:
133.23Õ.§5.157. Aqui poderá consultar os consumos na papelaria e bufete,
adquirir e alterar senhas de refeições.
O uso do cartão é obrigatório por paÉe dos alunos.
O extravio ou destruição do cartão eletronico (foto não visível, nome ou número
não legível ou banda magnética daníficada), obriga à sua substituição por

outro, devendo o aluno proceder ao pagamento de 5 euros, na Papelaria da
escola.
O cartão eletrónico é de uso pessoal e intransmissível. A partir do momento em
que o utilizador recebe o cartão, torna-se o único responsável pela sua
utilização, pelo que não deve, em caso algum, disponibilizar o seu código a

outrem.
6- Caso se verifique a perda ou roubo do cartão magnético, deve o seu

proprietário comunicar de imediato tal fato aos Serviços de Administração
Escolar do Agrupamento (Secretaria).

7- Sempre que o aluno deixar de frequentar a escola, e o cartão eletrónico
apresentar saldo, deverá solicitar a devolução da quantia em causa, no prazo
máximo de 15 dias, após a data de início de tal situação. O não cumprimento
deste prazo implica a transferência do referido saldo para o orçamento privativo
da escola.

8- A entrada e saída da escola, é obrigatória a passagem do cartão eletrónico
nos leitores instalados na Portaria. Este ato constituirá a forma de ativar e
desativar diariamente os cartões.

9- O não cumprimento do expresso no ponto anterior inviabiliza a utilização do

cartão eletronico na papelaria.
'10-O controlo das saídas dos alunos é feito de acordo com a informação já

recolhida junto dos Encarregados de Educação:
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a) Cartão "aluno autorizado" - permite sair do recinto escolar no período do
almoço.

b) Cartão 'oaluno não autorizado"- só pode sair do recinto escolar, no final
das atividades que constam do seu horário.

11-Exceções a este procedimento carecem de apresentação de autorização para
o efeito, validada pela Direção da Escola.

12-Todas as aquisições de bens ou serviços efetuados na escola devem ser
pagas através do cartão eletrónico.

13-O carregamento do cartão é efetuado na papelaria dentro do horário normal de
funcionamento ou via Maway pelo encarregado de educação
(https://www. maway. pt/).

14-Çada aluno será sempre o responsável por todos os movimentos realizados
com o seu cartão, desde que não tenha informado a Direção do Agrupamento
de qualquer anomalia ocorrida com o mesmo.

15- Todos os dados constantes no cartão de cada alunó são para uso, únicá e
exclusivamente, dos serviços deste estabelecímento de ensino.

16- O cartão é válido enquanto durar a permanência na escola do aluno.
17-A marcação de refeições é realizada através de cartão, e pelo preço

estabelecido pelo Mínistério da Educação, até às í6 horas do dia anterior à
refeição pretendida (embora possa fazê)o com uma semana de
antecedência). E também possível marcar as refeições no proprio dia,
impreterivelmente ate às 10:00h mas acrescido da taxa adicional em vigor
(0,30€).
Esta marcação não pode exceder 5o/o das refeições já marcadas para esse dia.

18-Só é possível alterar a refeição do proprio dia, para outro, até às 10horas, na
Secretaria da escola ou através do quiosque (no corredor da escola).

'19-Não é possível trocar refeições de Dezembro para Janeiro, nem do final
do ío semestre para o 20.

20- Nunca haverá luqar a reembolso das refeições que não foram
consumidas.

21-os alunos subsidiados, com refeições marcadas e não consumidas, podem
deixar de beneficiar do respectivo subsídio, se náo apresentarem justificação
válida para tal fato.

22-caso algum aluno se esqueça do cartão em casa, para poder almoçar nesse
dia, deve dirigir-se ao refeitório, onde, através do seu no de cartão, será dada
baixa da sua refeição.

Disposições finais:

Os casos não previstos no presente Regulamento, e as dúvidas resultantes da
sua aplicação, serão decididos pela Direção do Agrupamento.
A aplicação do presente Regulamento será acompanhada continuamentç,
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