A Câmara Municipal de Odivelas está a implementar
no 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 e reprografia.
O Cartão Escolar pode ser carregado através de Payshop,
Multibanco e MB Way.

INFORMA-SE QUE O MUNICÍPIO ASSUME AS RESPETIVAS
TAXAS:
• os alunos com Escalão A da ação social escolar estão isentos
de taxa nos dois primeiros carregamentos mensais com um valor
mínimo de 2€ por carregamento;
• os alunos com Escalões B, C e seguintes, estão isentos de
taxa nos dois primeiros carregamentos mensais com um valor
mínimo de 10€ por carregamento.
Para esclarecimentos adicionais e condições
aconselhamos a consulta da página:
https://edubox.pt/cartao-escolar

gerais,

O Encarregado de Educação deve começar por
fazer a confirmação do registo na Plataforma
SIGA – siga.edubox.pt – utilizando as credenciais
enviadas e de acordo com o esquema seguinte:
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/3.º Ciclos e Ensino 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/3.º Ciclos e Ensino Secundário)

Preencha todos os campos
do formulário de ativação
e crie o seu Cartão Escolar
Pré-Pago.

PARA EFETUAR MARCAÇÃO/DESMARCAÇÃO DE REFEIÇÕES É
NECESSÁRIO:

1 | A marcação e desmarcação de refeições é feita exclusivamente
através da plataforma SIGA com as credenciais fornecidas pelo
Município aos encarregados de educação.
2 | Ter saldo no Cartão do Aluno (alunos com escalão A têm
direito a refeição gratuita; alunos com escalão B pagam metade
do valor - 0,73€; alunos com escalão C e seguintes pagam 1,46€).
3 | Podem ser marcadas refeições sem limite de antecedência
e/ou até às 17h do dia útil anterior ao da refeição. A partir daí, e
até às 10h do próprio dia, é possível a marcação, acrescida da
correspondente taxa adicional no valor de 0,30€, em todos os
escalões.
4 | Os preços das refeições, bem como o valor da taxa adicional
são fixadas anualmente por despacho ministerial.
5 | A desmarcação só é possível até às 10h do próprio dia.

Para o esclarecimento de dúvidas contacte
Câmara Municipal de Odivelas
Divisão de Educação
e-mail: plataformasiga@cm-odivelas.pt
ou pelo telefone 219 320 350

