
 
 

 
 

 
 

AVISO 

Plataforma SIGA  

(Cartão Escolar Pré-Pago, refeições escolares e transportes escolares) 

Informa-se que: 

a) a partir do ano letivo 2022/2023 os cartões de estudante da EB23 serão substituídos pelo Cartão 
Escolar Pré-Pago aplicado a nível municipal, sendo solicitado pelo encarregado de educação 
na Plataforma SIGA (https://siga1.edubox.pt/SIGA/memberLogin.aspx). O seu carregamento é 
feita através PayShop, Multibanco ou Mb Way; 
 

b) a aquisição de refeições escolares e a candidatura aos transportes escolares também é 
feita na Plataforma SIGA; 
 

c) os encarregados de educação que não tenham credenciais de acesso válidas devem solicitá-las 
pelo correio eletrónico candidaturas.edu@cm-feira.pt escrevendo em assunto Acesso SIGA e 
identificando o grau de escolaridade do seu educando em 2022/2023 (ex.º: Acesso SIGA 8º 
ano). No corpo do email devem identificar o aluno e encarregado de educação (nome completo), 
assim como, o estabelecimento de ensino onde está matriculado; 
 

d) relativamente às refeições escolares, os alunos que necessitem ementa alternativa devem 
preencher a ficha de sinalização que consta na Plataforma SIGA; 
 

e) no que respeita aos transportes escolares, a candidatura é feita na Plataforma SIGA através 
do preenchimento da respetiva ficha de candidatura; 
 

f) para apoio ao processo de acesso à Plataforma SIGA e as candidaturas são disponibilizados os 
seguintes contactos: PECJT – 256 370 888 e o email candidaturas.edu@cm-feira.pt 

Para mais informações e orientações é de visualizar os seguintes links: 
SIGA -Manual de acesso: https://siga1.edubox.pt/SIGA/files/SIGA-manual%20Acesso.pdf 
Cartão Escolar Pré-pago: https://edubox.pt/cartao-escolar/ 
Ativação do Cartão Escolar Municipal (vídeo): https://youtu.be/5C7kAastkuo 
Marcação de Refeições (vídeo): https://www.youtube.com/watch?v=UNm-Aos9VxY  

 

Argoncilhe, 26 de agosto de 2022 

O diretor 
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