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O ESSENCIAL NO REGRESSO ÀS AULAS PRESENCIAIS 

FAQS 
(ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO E ALUNOS) 

 

2º CONJUNTO 

 
 

48. A entrada para a escola vai fazer-se apenas pela portaria principal?  

Sim. Estarão todas as portadas abertas e terás espaço para acederes à escola 

com distanciamento e segurança. 

 

49. Posso alugar cacifo? 

Não. 

Este ano os cacifos não estarão disponíveis. 

 

50. A saída, no final das aulas de cada turno (13:20 / 18:20) vai fazer-se apenas pela 

portaria? 

Não. 

Terás 4 pontos de saída.  

Para os alunos que acabam as aulas no: 

Setor A (salas 1 a 16 + salas de TIC) – saída pela portaria; 

Setor B (salas 20 a 36) – saída pelo portão de acesso a viaturas (localizado 

abaixo da portaria); 

Setor C (salas 40 a 57) – saída pela escadaria localizada a Norte (topo contrário à 

entrada principal do pavilhão desportivo de baixo); 

Setor D (salas 60 a 73) – saída pelo portão de acesso a viaturas (localizado a 

Nascente – extremidade oposta à portaria. 

Pavilhão de cima – saída pela portaria; 

Pavilhão de baixo – saída pela escadaria localizada a Norte (topo contrário à 

entrada principal do pavilhão desportivo de baixo); 

Laboratórios de Biologia, Geologia, Química e Física – saída pelos locais 

previstos de acordo com o setor de cada turma.  
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51. Sendo que não tenho de passar o cartão de estudante na portaria, tenho de o ter 

comigo na escola? 

Sim. O cartão de estudante terá de te acompanhar todos os dias que vens à 

escola. 

Além disso, necessitas dele para pagar artigos que possas adquirir na loja do 

aluno e para descarregar a refeição, caso almoces na escola ou adquiras a 

refeição no regime take away. 

 

52. Vou ter um email institucional? 

Sim, da Microsoft (Office 365). 

Deverão aceder ao site da escola, clicar em Office 365 (página de entrada, lado 

direito). 

A partir deste ano, terás um email institucional que servirá para contacto 

exclusivo com a escola. 

 

53. E qual é o meu email? 

O teu email terá a seguinte configuração: 

“número de processo do aluno@esagarrett.com.pt” 

Exemplo: 

Se o teu número de processo for a112345 (este número está inscrito no cartão 

do aluno), o teu email será: a112345@esagarrett.com.pt 

 

54. E qual é o meu login? 

Utilizador: a112345@esagarrett.com.pt 

Pass: Esag2021 (deverá ser alterado após a 1ª utilização). 

 

55. Qual o login de acesso ao GIAE?  

Aluno com o processo nº 112345: 

Utilizador: A112345 

Senha: Data de nascimento (Ex. formato – 01042005 – 1 de janeiro de 2005) 

 

Encarregado de Educação: 

Utilizador: ee112345 

Senha: Data de nascimento do aluno 

 

 

mailto:aluno@esagarrett.com.pt
mailto:a112345@esagarrett.com.pt
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56. Vou ter acesso ao Wifi? 

Sim. 

Terás acesso ao login quando vieres para a escola. 

 

 

 

 

 

 

Vila Nova de Gaia, 10 de setembro de 2020 

O Diretor 


