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Regras Práticas de Utilização dos Cartões Eletrónicos  

Alunos 

No dia 2 de abril, entra em funcionamento na Escola Básica e Secundária de Salvaterra de 

Magos, um Sistema de Automação Escolar, adiante designado por SAE. Este serviço funciona 

através de um cartão eletrónico de proximidade RFID. 

Um dos objetivos da implementação deste sistema na escola é permitir que os alunos não 

tenham de trazer dinheiro para a escola, o que aumenta a sua segurança e a dos respetivos 

encarregados de educação. 

Este sistema permite ainda aos encarregados de educação a partir do acesso à aplicação 

online SAE, na página da escola, efetuar a marcação de refeições, anular refeições, controlar 

as entradas e saídas da escola dos seus educandos, o que compram no bufete, papelaria, 

secretaria e reprografia, bem como se comem ou não no refeitório. 

1 - Informações 

 O cartão é pago por todos os alunos e tem o valor de 3,60 €. 

 O cartão é válido para todos os anos que o aluno frequentar a escola Básica e 

Secundária de Salvaterra. 

 Sempre que o aluno utilizar o cartão aparece a sua fotografia no computador, quer seja 

na portaria, no bufete, na papelaria, na reprografia, no refeitório ou na secretaria. 

 Os alunos levantam e pagam os cartões de 4 a 15/3 no horário das 9:15 às 11:00 e das 

13.00 às 15:00 horas, junto da assistente operacional do bloco de aulas indicado para 

o seu ano de escolaridade. 

Bloco E – 5º, 6º e 7º anos 

Bloco C – 8º, 9º anos e CEF 

Bloco A – 10º, 11º e 12º anos 

Bloco D(TIC) – Turmas dos cursos profissionais 

 O encarregado de educação poder aceder à aplicação SAE que está disponível na 

página da escola, necessitando para tal dos códigos de acesso que serão indicados 

nas reuniões agendadas com os encarregados de educação nos dias 6,7,11 e 12 de 

março, ou junto do Diretor de Turma. 

 O carregamento do cartão através de transferência bancária só poderá ser efetuado a 

partir de 15/4 e para quem entregou o impresso do NIB com os talões comprovativos 

do NIB agrafados, até 13/3 à Diretora de Turma. 
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 No impresso do NIB o encarregado de educação pode indicar um valor máximo de gasto 

diário para o seu educando, a partir do qual não é permitido qualquer consumo. Também o 

poderá fazer a partir da aplicação online SAE na página da escola, no botão configurações. 

 O aluno pode efetuar o carregamento de dinheiro no cartão a partir de 4/3, na 

papelaria. 

 A compra da senha de refeição para o dia 2/4 será ainda efetuada em dinheiro no 

próprio dia 2/4, na papelaria como é habitual. 

 A partir do dia 2/4 inclusive, tudo na escola é pago com o cartão eletrónico. Não é 

possível pagar nada na escola com dinheiro, com exceção da compra da senha de 

refeição para o próprio dia 2/4. 

 Apenas o aluno ou o seu encarregado de educação podem usar o cartão. É proibido 

emprestar o cartão a um colega. 

 Sempre que um aluno tente usar o cartão de um colega, a assistente operacional 

apreende o cartão e informa a Direção do Agrupamento.  

 O aluno ao entrar e ao sair da escola é obrigado a aproximar de um dos três leitores, a 

mochila ou a carteira onde tem o cartão. (o aluno não deve trazer o cartão nos bolsos 

das calças porque o estraga rapidamente) 

 Sem ser registada a entrada do aluno na escola, não é possível utilizar o cartão na 

escola, nem almoçar no refeitório, mesmo que tenha a marcação da refeição. 

 Sempre que o aluno tente sair sem autorização da escola, o sistema deteta, lançando 

um alerta, ficando esta situação registada imediatamente no sistema e no cartão. 

 As saídas permitidas no âmbito do cartão verde e amarelo mantêm-se. 

 Sempre que o cartão se estraga ou o aluno o perde, é obrigado a pagar a segunda via 

do cartão. 

 O aluno tem de saber sempre o número do seu cartão para poder pedir um cartão de 

substituição. 

 Quando o aluno se esquece do cartão, o perde, ou o cartão deixa de funcionar, tem de 

ir rapidamente à reprografia/papelaria pedir um cartão de substituição, transferindo-se 

o conteúdo do seu cartão para o de substituição (dinheiro, marcação de refeições e 

todos os registos). No caso de perda do cartão, ou deste deixar de funcionar, o aluno 

tem até dois dias para pedir uma segunda via do cartão ( papelaria/reprografia). 

 O pagamento da segunda via do cartão é efetuado no ato da entrega.  

 A partir do dia em que o aluno é informado de que já pode levantar o cartão, tem dois 

dias para o efetuar e pagar. Ultrapassado este prazo, paga 0,50 € por cada dia extra de 

utilização do cartão de substituição. 

 Quando o aluno se esquece do cartão e levanta um de substituição, é obrigado a 

devolvê-lo (cartão de substituição) na reprografia/papelaria no dia seguinte, e a 

apresentar o seu cartão definitivo, para se efetuar a transferência do dinheiro e de 

todas as marcações de refeições e registos. 
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 Por motivo de esquecimento do cartão, o aluno tem direito a usar o cartão de 

substituição sem pagar, em duas situações por ano letivo, e durante 2 dias em cada 

situação. Por cada dia de utilização extra é pago o valor de 0,50 €.  

 Em situação de avaria do cartão o aluno não paga nada, desde que o cartão não 

apresente sinais de má utilização. 

 O dinheiro que estiver no cartão no final de um ano letivo fica para o ano letivo 

seguinte. 

 Quando o aluno deixa de frequentar a Escola Básica e Secundária de Salvaterra de 

Magos, o encarregado de educação pode pedir a devolução do dinheiro junto dos 

serviços administrativos,(as devoluções são efetuadas no final do ano letivo) 

 É da responsabilidade do aluno a manutenção e o bom estado de conservação do seu 

cartão ou do de substituição.  

 É proibido riscar, raspar, cortar, dobrar, tapar com autocolantes, apagar, trincar e usar 

corretor no cartão definitivo ou no de substituição. Sempre que um cartão deixe de 

funcionar e apresente pelo menos um destes sinais, o aluno tem sempre de pagar a 

segunda via do cartão no valor de 5 €. 

 

2 – Carregamento de dinheiro nos cartões  

 O carregamento do dinheiro nos cartões pode ser feito na papelaria a partir de 4/3, 

sendo emitido o respetivo talão comprovativo. Este carregamento fica automaticamente 

disponível no cartão. 

 Para poderem efetuar o carregamento do cartão por transferência bancária (a partir de 

15/4) é necessário preencher o formulário e agrafar os talões comprovativos dos NIB 

(talão retirado do multibanco ou um documento do banco) e entrega-lo ao Diretor de 

Turma até 13/3). Podem indicar para cada aluno 1, 2 ou 3 NIB. 

 Não são aceites formulários sem todos os talões comprovativos dos NIB. 

 No caso de existir na escola mais do que um utilizador (aluno, assistente operacional 

ou professor) com o mesmo NIB, o dinheiro da transferência é dividido igualmente 

pelos cartões dessas pessoas.  

 O NIB da escola para o qual deve ser efetuada a transferência é:  

0045 5270 40254936243 29 (Caixa de Crédito Agrícola)  

 

 A transferência bancária ao ser efetuada nas caixas multibanco (ATM) ou através das 

aplicações bancárias na internet, para o NIB da escola associado à conta 

carregamento dos cartões, são grátis. 

 O dinheiro carregado nos cartões por transferência bancária pode demorar 2 a 3 dias a 

estar disponível no cartão, dependendo dos bancos. 
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3 – Marcação de Refeições 

 A marcação de refeições pode ser efetuada na aplicação online SAE, disponível na 

página da escola, na papelaria e no  bufete (do lado de fora do balcão). 

 Cada cartão de utilizador apenas permite a aquisição de uma refeição (almoço) por dia. 

 É permitida a marcação de refeições até 9 dias úteis de antecedência. 

 A marcação de refeições na papelaria e bufete, bem como na aplicação SAE online 

pode ser efetuada até às 16.30 do dia anterior. 

 A marcação de refeições para o próprio dia pode ser efetuada entre as 8:30 e as 10:30, 

na papelaria e bufete, mas está limitada às refeições que estiverem disponíveis no 

sistema. A multa cobrada é o valor definido por lei. 

 É permitida a anulação de refeições marcadas até às 16:30 do dia anterior ao da 

refeição, no ASE e na aplicação online SAE disponível na página da escola. 

 No caso da refeição marcada não ser consumida não há lugar a devolução do dinheiro 

nem à troca de marcação de refeições. 

 Os alunos subsidiados pelo ASE, têm a informação registada no sistema pelo que ao 

efetuarem a marcação da refeição, o sistema assume automaticamente o valor previsto 

por lei para cada um dos escalões A e B. 

 A tentativa de utilizar a marcação de refeição de um colega (por utilização do cartão do 

colega) conduz à apreensão do cartão e não é servida a refeição.  

 

4 – Papelaria 

 Todos os materiais adquiridos na papelaria são pagos através do cartão eletrónico. 

 Aos alunos subsidiados é atribuído um “crédito de papelaria” para a aquisição de 

material escolar.  

 Os alunos subsidiados de escalão A e B, podem efetuar o pagamento dos materiais 

através da opção “crédito de papelaria” ou do saldo do seu cartão (têm de dizer se é 

para pagar com o crédito de papelaria ou não) 

 Na situação do saldo da opção “crédito de papelaria” não ser suficiente para o 

pagamento dos materiais solicitados, o sistema retira o montante em falta do saldo do 

cartão do aluno. 

 

5 - Reprografia 

 As fotocópias são pagas com o cartão no ato do pedido das fotocópias ou impressões. 

 As impressões que eram feitas na Biblioteca passam a ser feitas na reprografia. Os 

alunos têm de levar os documentos guardados em versão pdf numa pen. 
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6 - Bufete 

 Todos os produtos do bufete são pagos com o cartão. 

 No bufete existem dois postos de venda, o n.º1 (que se situa no exterior do balcão) e o 

n.º 2 (que se situa na parte de dentro do balcão). 

 No posto de venda n.º1 efetua-se a venda de produtos do bufete (com emissão de 

talão) e a marcação de refeições. Permite a compra de produtos para consumir em 

vários dias mediante a apresentação do talão. 

 No posto n.º2 é efetuada a venda direta dos produtos do bufete (sem emissão de talão) 

 

7 – Refeitório 

 O aluno apresenta o cartão à funcionária do refeitório que verifica se o cartão 

corresponde ao aluno através da fotografia que aparece no monitor do computador e 

se o aluno tem a marcação daquela refeição. 

 Não são servidas refeições que não estejam devidamente marcadas, salvo autorização 

da Direção do Agrupamento. 

 

 

 

 

 


