CARTÃO DO ALUNO
PLATAFORMA SIGA

A Câmara Municipal de Vila
Franca de Xira está a
implementar ano letivo de
2020/2021, uma plataforma de gestão
de conteúdos educativos do município,
que permite ao Encarregado de
Educação aceder a diversas áreas que
lhe dizem diretamente respeito,
nomeadamente o módulo relativo às
Refeições Escolares e Cartão Escolar
(no 2.º e 3.º Ciclos e Ensino
Secundário).
O Encarregado de Educação vai poder
ainda, de forma simples e imediata,
efetuar e gerir os carregamentos do
cartão escolar, ficando o saldo do
cartão
pronto
a
ser
usado
nomeadamente no refeitório escolar,
bar,
papelaria,
reprografia
e
futuramente em serviços municipais
como piscinas, bibliotecas, museus,
entre outros, e que pode ser usado em
toda a rede de escolas do Concelho.



O Cartão Escolar Municipal
pode ser carregado através
do Multibanco, MB Way e
Payshop.
Para
facilidade
no
carregamento do cartão, estará
disponível em todas as escolas do 2.º e
3.º ciclos e ensino secundário um
terminal Payshop, sendo que em cada
mês, em dois carregamentos de valor
mínimo de 10€, o Município assumirá o
pagamento da respetiva taxa de
carregamento. Os alunos com Escalão A
ou B da ação social escolar estão
isentos de taxa, não estando sujeitos a
valor mínimo de carregamento.

Para
esclarecimentos
adicionais,
aconselhamos a consulta da página:

https://edubox.pt/cartao-escolar
O Encarregado de Educação
deve começar por fazer a
confirmação do registo na
Plataforma SIGA - siga.edubox.pt utilizado as credenciais previamente
enviados e de acordo com o esquema
seguinte:

Para o esclarecimento de dúvidas pode também contactar Câmara
Municipal de Vila Franca de Xira – Departamento de Educação, para
os endereços de email: educacao@cm-vfxira.pt e/ou
almoços.escolares@cm-vfxira.pt

ACESSO À PLATAFORMA SIGA
1.º Passo
Aceda

à

Plataforma

SIGA

–

siga.edubox.pt - com as credenciais
disponibilizadas pelo Município.

2.º Passo
(Exclusivo para alunos do 2.º/3º Ciclos e Ens. Secundário)

Dentro da Plataforma, aceda ao menu
Cartão Escolar, e leia os Termos e
Condições deste Serviço. Para os
aceitar, coloque um visto na
caixa de verificação e clique no botão
Concordo.

3.º Passo
(Exclusivo para alunos do 2.º/3º Ciclos e Ens. Secundário)

Preencha todos os campos do formulário
de ativação e crie o seu Cartão Escolar PréPago.
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