INSCRIÇÃO E CANDIDATURA NA PLATAFORMA SIGA
A gestão da Ação Social Escolar do ensino préescolar e 1º ciclo do ensino básico é da competência
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, que para
o efeito utiliza a Plataforma online SIGA – Sistema
Integrado de Gestão e Aprendizagem.
A candidatura na Plataforma SIGA é obrigatória para
todos os alunos que frequentam as escolas do
Município, para informação relativa à rede escolar.

Para efetuar a candidatura os Encarregados de
Educação necessitam de credenciais de acesso
à plataforma SIGA. Se já tem as credenciais do
ano anterior, pode usar as mesmas.
Se pretende efetuar uma nova inscrição ou se
perdeu a password deverá proceder da seguinte
forma:
Para obter as credenciais de acesso à Plataforma
SIGA deverá enviar e-mail para dpse@cm-gaia.pt
ou por telefone – 800 210 193 (linha gratuita) / 223
742 444, fornecendo os seguintes dados:

A
candidatura
deverá
ser
realizada
preferencialmente online: https://siga.edubox.pt.
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É necessário realizar a candidatura na
Plataforma, todos os anos letivos,
preferencialmente a partir do mês de
maio até 31 de julho.
Na candidatura para os auxílios
económicos, no âmbito da ação social
escolar,
deverá
anexar
o
comprovativo do escalão de abono de
família atualizado (com data do
corrente ano civil) e ainda anexar o
comprovativo de morada.

1. Nome completo do aluno;
2. Ano de escolaridade e escola que o
aluno frequenta;
3. NIF do aluno;
4. Nome do encarregado de educação;
5. Contacto de telemóvel do
encarregado de educação.

Contudo, estão ainda disponíveis as seguintes
formas:
• Presencialmente: privilegiando-se a
marcação prévia através do 800 210 193 (linha
gratuita) / 223 742 444 ou dpse@cm-gaia.pt.
• Por telefone: sendo que a candidatura só
será validada após receção dos documentos
solicitados pelos nossos serviços.

Todos os passos da candidatura estão
explicados no “Guia de Apoio à Inscrição e
Candidatura na Plataforma SIGA - Manual
Passo a Passo".
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