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Atendimento Presencial
[devido à pandemia] deve ser reduzido tanto quanto 

possível e utilizado apenas em situações em que não é 
possível resolver o assunto por via telemática
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Realizar Agendamento
Como proceder para agendar um atendimento presencial?
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Realizar Agendamento

◉ Aceder ao calendário de agendamento disponibilizado pelo 
SASE

◉ Escolher a data e hora em que pretende ser atendido, clicando 
num dos blocos disponíveis

◉ Não é necessário alterar os campos ‘O quê’ ou ‘Onde’
◉ Utilizar o campo ‘Descrição’ para fornecer qualquer informação 

que considerada importante, por exemplo, o seu contacto 
telefónico (telemóvel) ou o nome do(s) seu(s) educando(s)

◉ Carregar no botão ‘Guardar’ para efetivar o agendamento
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https://calendar.google.com/calendar/u/0/selfsched?sstoken=UUZLU0kxQXI3dGpWfGRlZmF1bHR8OGYzZGIyYjZiNWVlNDNlNWI0MDJkZWQ2NWFkNDBmYWU&pli=1
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Realizar Agendamento

◉ Carregar no botão ‘Cancelar’ se não pretender guardar o 
agendamento

É necessário que tenha uma conta Google para realizar um 
agendamento. Caso não tenha uma conta Google pode contactar as 
assistentes técnicas, Fátima Fernandes ou Inês Reis, através do 
endereço de email sase@aescas.net e solicitar que façam o 
agendamento no dia e hora mais próximo da sua disponibilidade.
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mailto:sase@aescas.net
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Navegação

Permite voltar ao dia 
atual
Permite recuar ou 
avançar uma semana

Visualização

Atualizar o calendário
Apresentar apenas um 
dia do calendário
Apresentar uma 
semana do calendário

Eventos
Intervalos de tempo 
disponíveis para 
marcações



v20210526.01

Cancelar Agendamento
Como proceder para cancelar um agendamento de um atendimento presencial?
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Cancelar Agendamento

◉ Aceder ao seu próprio calendário em calendar.google.com
◉ Clicar com o botão direito do rato sobre o evento do 

agendamento realizado previamente e que aparece no seu 
calendário

◉ Escolher a opção Remover
◉ Confirmar
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https://calendar.google.com/
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Alterar Agendamento
Como proceder para alterar o agendamento de um atendimento presencial?
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Alterar os detalhes do Agendamento

◉ Aceder ao seu próprio calendário em calendar.google.com
◉ Clicar sobre o evento do agendamento realizado previamente e 

que aparece no seu calendário
◉ Clicar no botão       (editar evento) que aparece no topo dos 

detalhes do evento
◉ Alterar os detalhes necessários e carregar no botão ‘Guardar’

NOTA: Alterar a data e hora do evento no seu calendário não altera 
o agendamento. Para alterar a data e hora do agendamento veja o 
tópico ‘Alterar a data e hora do Agendamento’
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https://calendar.google.com/
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Alterar a data e hora do Agendamento

◉ Não é possível alterar a data e hora de um agendamento 
realizado! 

◉ O que é possível fazer é ‘Cancelar Agendamento’ anterior e 
‘Realizar (um novo) Agendamento’ no dia e hora pretendidos e 
que esteja disponível no calendário
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https://calendar.google.com/calendar/u/0/selfsched?sstoken=UUZLU0kxQXI3dGpWfGRlZmF1bHR8OGYzZGIyYjZiNWVlNDNlNWI0MDJkZWQ2NWFkNDBmYWU
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Contactos

13

Escola Básica e Secundária de 
Águas Santas
Rua Nova do Corim
4425-151 MAIA

Geral - geral@aescas.net
Direção - direcao@aescas.net

Secretaria - secretaria@aescas.net
SASE - sase@aescas.net

[T] 229 712 570
[F] 229 720 212
[M] 936 541 534
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