AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ÁGUEDA

MANUAL DE AJUDA SIGE3
O portal SIGE3 é uma plataforma online que permite consultar
algumas informações sobre a utilização do cartão de aluno,
entradas e saídas do recinto escolar e marcar/anular as refeições
para a cantina da escola.

Para aceder à plataforma deverá clicar na imagem SIGE3 que se
encontra no lado direito do site da escola:
http://www.agrup-escolas-agueda.pt/index.html

Após clicar na referida imagem terá acesso à seguinte
página, devendo pressionar em “Entrar no Portal
SIGE”.

O login deve ser efetuado pelo utilizador… Em que o utilizador é o número de
processo do aluno (nº presente no cartão de aluno ou no registo de avaliação) e o

PIN inicial que será 1234.
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Seguidamente terá acesso a todas as funcionalidades do referido portal, sendo
apresentado pelo seguinte menu:

A partir deste momento, poderá verificar todos os Movimentos de compras efetuadas
com o cartão, assim como, os produtos adquiridos; consultar, marcar e anular
Refeições; consultar os Acessos (Entradas e Saídas da escola); Alterar o seu Pin de
acesso ao Portal; consultar os Dados de Utilizador.

Operações que podem ser efetuadas online:


Menu Movimentos – Permite visualizar todas as transações efetuadas na escola
com o cartão. E os detalhes de cada transação, bastando para isso clicar sobre o
movimento. 
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Menu Refeições – Permite marcar ou desmarcar refeições no refeitório da
escola e consultar se a refeição foi consumida pelo aluno. 



Menu Acessos –Permite visualizar as entradas e saídas da escola.
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Menu Alterar PIN – Permite alterar o PIN de acesso ao portal.



Como anular uma refeição
No quadro Refeições, clicar numa refeição já marcada:
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E clicar no botão “Anular refeição”:

Como consultar as ementas
As ementas encontram-se publicadas no separador Inicio

->

Alunos

->

Ementas

Notas:

 É possível marcar a senha até às 08:30 do próprio dia.
 Marcar a senha até às 10:30 no próprio dia com uma multa de 0,30€.
 É possível anular uma refeição até às 10:30 do próprio dia.
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