
Avaliação sumativa do 2.º período (2020/2021) 

 

Exmo.\a Encarregado\a de Educação 

Caro\a aluno\a 

As medidas de contingência provocadas pela Covid-19 provocaram alterações 

significativas na forma de funcionamento das nossas escolas e na forma como 

estávamos habituadas a comunicar. Apesar do retorno, faseado, ao ensino 

presencial que já estamos a experimentar, ainda atravessamos um período em que 

também temos de concretizar a nossa missão à distância, estando obrigados à 

mudança radical na forma como nos relacionamos, justificada pela gravidade que 

representa, para todos nós, esta pandemia. 

E o simples facto de estarmos, unidos, a travar este combate, torna necessário 

proceder às adaptações necessárias na gestão dos procedimentos, de forma a 

garantir o isolamento social a que esta epidemia nos obriga. Com a 

responsabilidade acrescida, nestes dias de progressivo desconfinamento, de 

continuar a impedir o crescimento das graves situações que nos incomodam e 

alteraram as nossas vidas! 

Assim, neste 2.º período, tal como no período anterior, foi alterado o modo de 

comunicação da avaliação sumativa aos alunos e respetivos Encarregados de 

Educação. Vamos, de novo, utilizar a plataforma GIAE Online. Onde, a partir das 

17:00 horas do dia 30 de março de 2021, poderão aceder aos resultados dos 

desempenhos neste 2.º Período. 

 

Acesso passo-a-passo 

1. Aceder à página do agrupamento em https://www.avepb.pt/portal/  ou 

diretamente em http://giae.avepb.pt/  

2. Entrar em “GIAE Online” na página do Agrupamento, clicando na imagem 

 

3. Do lado direito do monitor, aparece a seguinte imagem. É o local onde se faz a 

autenticação. 

 

4. Os encarregados de educação que já possuem credenciais de acesso, utilizam o 

utilizador e palavra-passe habituais. 

https://www.aevt.pt/
http://giae.avepb.pt/


5. Quem não possuir credenciais de acesso, faz a autenticação utilizando as 

seguintes credenciais:  

Utilizador: número do estudante. Consta do cartão de estudante (exemplo: 

a1234). 

Palavra-passe: Data de nascimento do estudante no formato dia, mês, ano 

(exemplo: 01082012).  

Depois de aceder ser-lhe-á pedido para alterar a palavra-passe. Defina uma nova 

palavra-passe, registe-a num papel e guarde-a em lugar seguro.  

 

6. Em caso de dificuldade no acesso ou esquecimento da palavra passe deve expor 

a situação para o seguinte endereço: coordenadortecnico@avepb.pt. 

 

7. No menu do lado esquerdo, aceda a “Meu Menu” clicando no sinal +.  

 

 

8. Entre na opção Avaliações.  

 

 

9. Aqui pode visualizar a avaliação do seu educando e descarregar o Registo de 

Avaliação, através da hiperligação que se encontra no final da página.  

 


