Câmara Municipal de Valongo

Exmo.(a) Senhor(a),
(Identificação do/a Encarregado/a de Educação)
Nome do aluno: __________
Escola: __________
Ano: ____

Turma: _________

Na sequência da transferência das novas competências no domínio da educação para os municípios, o Município de
Valongo, em articulação com os Agrupamentos de Escolas, irá alargar a utilização da plataforma SIGA, de gestão dos
serviços de Apoio à Família (Refeições Escolares, Bufete, Papelaria, apoios da Ação Social Escolar) aos alunos dos 2.º e
3.º Ciclos e do Ensino Secundário.
Pretende-se, desta forma, uniformizar processos e procedimentos, adotando uma solução que agrega numa só Plataforma
a gestão de todos os serviços relacionados com refeitório, bar, papelaria e com a atribuição de apoios no âmbito da Ação
Social Escolar, através da utilização de uma única credencial de acesso e de um cartão único que possibilitará o acesso
aos serviços prestados pela escola (bar e papelaria/reprografia) e pelo Município (refeitório).
O cartão terá a identificação do aluno, do agrupamento de escolas ou escola não agrupada que frequenta, devendo ser
ativado de acordo com os procedimentos descritos no documento anexo.
Independentemente da data de substituição do cartão físico do/a aluno/a, no dia 1 de fevereiro o novo sistema entrará em
funcionamento, pelo que deverá proceder à ativação deste novo cartão acedendo à plataforma SIGA antecipadamente.
A ativação do cartão permitirá ao Encarregado de Educação a reserva das refeições escolares, pelo que remetemos, de
seguida, as suas credenciais de acesso:
Endereço: https://siga.edubox.pt
Utilizador:
Código de Acesso:
Após efetuar login o Encarregado de Educação terá acesso à sua área de trabalho, sendo possível consultar, entre outros:
• Os dados pessoais (caso verifique alguma incorreção na morada, deverá alterar automaticamente);
• As ementas das refeições;
•
Os dados referentes a carregamentos (MB Way, Referência MB e Payshop)
• A informação relativa ao agendamento/marcação de refeições, a assiduidade nas refeições e mapa de
pagamentos para o seu educando;

Agradecemos a sua colaboração e compreensão na operacionalização deste processo, certos de que a implementação
deste sistema permitirá uma maior proximidade entre o Encarregado de Educação/Aluno, Município e Agrupamento de
Escola, assim como uma melhor gestão no funcionamento e organização dos Serviços prestados à Comunidade Educativa.
Qualquer esclarecimento adicional poderá ser solicitado junto dos Serviços de Educação, através do e-mail desas@cmvalongo.pt ou através do telefone 224 227 900.
Com os melhores cumprimentos,

Dr. Orlando Rodrigues
Vereador da Educação e Juventude
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