INFORMAÇÃO AOS PAIS/ ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
CANDIDATURAS AO ANO LETIVO 2020-2021
De 25 de Maio a 3 de Julho 2020
AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - Pré-Escolar e 1º Ciclo
REFEIÇÕES ESCOLARES - Pré-Escolar e 1º Ciclo
SERVIÇOS APOIO À FAMÍLIA - Educação Pré-Escolar
TRANSPORTE ESCOLAR – 2º e 3º Ciclos

Candidaturas
O Município de Paços de Ferreira tem disponível, desde 2018, uma Plataforma
Informática – SIGA - https://siga1.edubox.pt/SIGA/memberLogin.aspx que permite
aos pais apresentar candidatura a partir de casa aos diversos serviços/apoios de Ação
Social Escolar, o que evita a deslocação aos serviços.
Recomendamos que façam as candidaturas a partir de casa e, caso necessitem de
apoio devem contactar a Divisão de Educação através do telf: 255 860 700, opção 6,
ou e-mail educacao@cm-pacosdeferreira.pt.
Para o ano letivo de 2020-2021, as candidaturas devem ser submetidas de 25 de
maio a 3 de julho.
Para beneficiar das refeições gratuitas no 1º ciclo, a candidatura tem que ser
submetida até às 24h do dia 3 de julho.

Renovação de candidaturas
Os Encarregados de Educação de alunos já inscritos nos anos anteriores e que
pretendam renovar serviços/apoios de Ação Social Escolar, Refeições Escolares,
Serviços de Apoio à Família e Transportes Escolares devem fazê-lo, nas datas
indicadas e com as credenciais de acesso à Plataforma SIGA, distribuídas nos anos
anteriores.
Caso não tenha as credenciais de acesso deve pedir novas, enviando e-mail para
educacao@cm-pacosdeferreira.pt, a partir do dia 4 de maio com o assunto “Novas
credenciais - aluno renovação ” e com os seguintes dados:
- Nome do aluno
- Escola que frequentou
- Ano escolar que frequentou
Novas Candidaturas
Os Encarregados de Educação que tenham filhos a iniciarem o seu percurso escolar
na Educação Pré-Escolar ou no 1º ciclo e que pretendam apresentar candidatura para
os serviços/apoios de Ação Social Escolar, Refeições Escolares e Serviços de apoio à
Família devem, a partir do dia 4 Maio, enviar e-mail para educacao@cmpacosdeferreira.pt com o assunto “Novas credenciais - aluno novo” e com os
seguintes dados:
- Nome completo e nº Contribuinte do Aluno
- Nome completo e nº Contribuinte do Encarregado de educação
- Escola e ano escolar que o aluno vai frequentar

NOTA IMPORTANTE : Na matrícula dos alunos do Pré-Escolar e 1º Ciclo, no Portal das
Matrículas, mesmo que tenham referido que pretendem almoço, é obrigatório a
apresentação de candidatura na Câmara Municipal.

Novas Candidaturas - TRANSPORTE ESCOLAR
Os Encarregados de Educação que tenham filhos a iniciarem o seu percurso escolar
no 2º e 3º ciclos e que pretendam apresentar candidatura para apoio no Transporte
Escolar devem, a partir do dia 4 Maio, enviar e-mail para educacao@cmpacosdeferreira.pt com o assunto “Novas credenciais - aluno novo” e com os
seguintes dados:
- Nome completo e nº Contribuinte do Aluno
- Nome completo e nº Contribuinte do Encarregado de educação
- Escola e ano escolar que o aluno vai frequentar.
Qualquer dúvida podem sempre contactar os serviços da Educação do Município de
Paços de Ferreira através do número 255860700 opção 6- educação, ou pelo e-mail
educacao@cm-pacosdeferreira.pt

Paços de Ferreira, 23 de abril de 2020

