Portal SIGE

- AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AVER-O-MAR, Póvoa de Varzim

O portal SIGE permite a todos os alunos e encarregados de educação de um estabelecimento de ensino aceder a todas as
funcionalidades do sistema de gestão SIGE remotamente usando qualquer terminal com ligação à internet.
Para começar a utilizar as funcionalidades do portal deverá aceder-se ao mesmo através da página do Agrupamento
(http://ebaveromar.com/),
permitindo
entrar
como
UTILIZADOR (ALUNO) ou como ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO.
Na página do agrupamento encontrará informação adicional
sobre o funcionamento deste sistema.
Para aceder ao Portal SIGE, clicar no ícone do canto superior
direito ou
descer na página até ao fundo e clicar
no programa
pretendido.
Para utilizar o SIGE deverá:
1 – Clicar em UTILIZADOR.
2 – Inserir Nº do cartão – corresponde ao nº do processo do aluno (apenas nºs) e consta do cartão do aluno. No caso de possuir
um cartão de substituição, deverá ser inserido o nº inscrito no cartão (os 3 primeiros e os 3 últimos)
3 - PIN do encarregado de educação: 1234 (deverá ser alterado após 1ª utilização)
4 – ENTRAR
Depois de feita a autenticação, poderá aceder-se a todas as funcionalidades do cartão SIGE, clicando nos separadores da coluna
lateral esquerda:
1 – Movimentos (permite visualizar carregamentos, consumos e saldos);
2 – Mensagens (funcionalidade momentaneamente inativa, utilizando-se programa INOVAR);
3 – Refeições (permite visualizar as refeições consumidas; não consumidas, marcadas e ainda marcar e anular refeições)
4 – Acessos (Fornece toda a informação relativa a entrada e saída da escola, indicando data e hora).
5 – Alterar Pin - por razões de segurança, deverá ser alterado, especialmente no caso dos encarregados de educação;
6 – Dados do utilizador - Fornece dados sobre o utilizador e permite aceder de forma rápida à conta corrente, horário e
acessos referentes ao utilizador em causa, clicando nas opções disponíveis na parte inferior.
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