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Exmo./a Senhor(a) 

Encarregado/a de Educação 

 

 

ASSUNTO: Inscrição TRANSPORTE e AÇÃO SOCIAL, ano letivo 2020/2021 

 

Caro Encarregado de Educação, 

Quando nos aproximamos do final do ano letivo em vigor é hora de prepararmos o arranque do próximo ano. Assim, 

para além do processo de matrículas da responsabilidade da escola do seu educando, o Município de Tondela 

disponibiliza uma plataforma online de educação – www.SIGA.edubox.pt – onde deverá aceder para inscrever o seu 

educando no caso de, no ano letivo 2020/2021, necessitar de um dos seguintes serviços: 

 

Ensino Pré-Escolar 
 AAAF – Atividades de Animação e Apoio à Família 

 Refeições Escolares 
  

1º Ciclo 
 AEC’s – Atividades de Enriquecimento Curricular 

 Refeições Escolar 
  

2º Ciclo 

 Renovação de Transporte Escolar 3º Ciclo 

Secundário 
 

Para aceder à plataforma deverá utilizar o endereço WWW.SIGA.EDUBOX.PT e usar o LOGIN e a PASSWORD que lhe 

foram disponibilizados no ano letivo 2019/2020. 

 

 

NOTA: 

No caso de perda ou extravio da PASSWORD, deverá recuperá-la usando a opção “ESQUECI-ME DA PASSWORD” 

http://www.siga.edubox.pt/
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Depois de entrar, deverá aceder ao menu CANDIDATURAS que se encontra do lado esquerdo e verificar quais as 

CANDIDATURAS DISPONÍVEIS para o seu educando escolhendo, de seguida, a opção CANDIDATAR: 

 

 

 

NOTA: 

 Os alunos que, já tendo passe escolar em 2019/2020, não mudem de escola no ano letivo 2020/2021, 

necessitam, ainda assim, de aceder às candidaturas para RENOVAR o seu passe escolar; 

 Os alunos que, já tendo passe escolar em 2019/2020, mudem de escola no ano letivo 2020/2021, necessitam 

de aceder às candidaturas para pedir um NOVO passe escolar; 

 

 

 

AS CANDIDATURAS DECORREM DE 12 DE JUNHO A 30 DE JULHO DE 2020 

 

 

Para qualquer dúvida ou esclarecimento poderá enviar um e-mail para educacao@cm-tondela.pt ou contactar o 

Gabinete de Educação do Município de Tondela, através do telefone 232 811 110. 

 

Votos de um excelente ano letivo 2020/2021, 

 

A Vereadora da Educação, 

 

_____________________________ 

(Sofia Ferreira, Dr.ª) 
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