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Inscrição plataforma SIGA – Ano Letivo 2022/2023

– Preenchimento obrigatório, todos os anos, para os alunos que vão
frequentar o pré - escolar e o 1º Ciclo-

Pré -escolar
Com as credenciais do ano anterior deve aceder à plataforma SIGA: https://siga1.edubox.pt , e
candidatar-se :

 para as refeições,
 ao Apoio da Ação Social Escolar,
 a inscrição nas AAAF (atividades de animação e apoio à família) caso estejam

interessados.

Ao preencher os campos sempre que colocar SIM tem que fazer prova e anexar (na última
página) os comprovativos:
Escalão SIM- anexar a declaração da segurança social com o escalão que lhe foi atribuído.
Prolongamento (AAAF) SIM- Anexar as declaração laborais do pai e da mãe com o horário de
trabalho, devidamente assinadas e carimbadas pela Entidade Patronal.
Tem irmãos a frequentar o 1º ciclo/Jardim de Infância SIM – Anexar a Certidão de Agregado
Familiar (no fim da página tem um link para aceder com a senha das finanças e obter a certidão)

As crianças com residência na freguesia de Deocriste, que frequentem o Centro Escolar de
lanheses, devem enviar o pedido de transporte por email para:
elisabete.martins@agescolasargaelima.pt - com o nome do aluno(a) e morada.

1º Ciclo
Com as credenciais do ano anterior deve aceder à plataforma SIGA: https://siga1.edubox.pt , e
candidatar-se :

 para as refeições,
 ao Apoio da Ação Social Escolar,

Ao preencher os campos sempre que colocar SIM tem que fazer prova e anexar (na última
página) os comprovativos:
Escalão SIM- anexar a declaração da segurança social com o escalão que lhe foi atribuído.
Tem irmãos a frequentar o 1º ciclo/Jardim de Infância SIM – Anexar a
Certidão de Agregado Familiar (no fim da página tem um link para aceder com a senha das
finanças e obter a certidão).

Os alunos(as) com residência na freguesia de Deocriste, Montaria, Vilar de Murteda e Meixedo,
que frequentem o Centro Escolar de Lanheses, devem enviar o pedido de transporte por email
para: elisabete.martins@agescolasargaelima.pt - com o nome do aluno(a) e morada.
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Alunos que vão para o 5º ano

Só devem aceder à plataforma SIGA: Os alunos que pretendam usufruir de transporte
escolar. Excetuam-se os alunos com residência em Meixedo, Vilar de Murteda e Montaria que
devem fazer o pedido por email para elisabete.martins@agescolasargaelima.pt – colocar nome
do aluno(a) e freguesia.

Ação Social Escolar - Escalão

Todos os alunos que pretendam candidatar-se à Ação Social Escolar (escalão) devem enviar a
declaração, atualizada, da segurança social com o escalão que lhe foi atribuído para
elisabete.martins@agescolasargaelima.pt até ao dia 31 de maio de 2022.


