AVISO
N.º 03/ 2021
Avisam-se todos os encarregados de educação que o prazo para inscrição nos serviços da autarquia, irá decorrer da seguinte forma:
1. PRÉ-ESCOLAR - A vidades de Animação e Apoio à Família (AAAF) – Serviço de Refeição e Prolongamento do horário – inscrições de entre os dias 10 de maio e 6 de agosto;
2. 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO – Refeições Escolares e Auxílios Económicos - inscrições entre os
dias 1 de junho e 6 de agosto;
3. TRANSPORTES ESCOLARES - inscrições entre os dias 1 de junho e 6 de agosto.
Neste sen$do, deverão fazê-lo preferencialmente, via online, através da plataforma SIGA, no seguinte endereço eletrónico: h;p://siga.edubox.pt
Para os alunos que pretendam efetuar a renovação da inscrição nos serviços da autarquia, deverão aceder à plataforma com as credenciais de acesso já reme$das no ano le$vo anterior 2020/2021. No
caso de se tratar de uma primeira inscrição, deverão remeter um e-mail para: educacao@cm-agueda.pt,
a ﬁm de obter as devidas credenciais de acesso à plataforma.
Para os encarregados de educação que não tenham como aceder à internet, poderão excecionalmente, solicitar o agendamento para atendimento presencial, através do endereço educacao@cm-agueda.pt ou do contacto telefónico 234 611 290. Para este efeito, os encarregados de educação deverão fazer-se acompanhar da documentação necessária e obrigatória para a inscrição no respe$vo serviço, de
acordo com o documento que segue em anexo.
Chamamos à atenção que o não cumprimento dos prazos acima mencionados, comprometerá o
início do(s) serviço(s) pretendido(s).

Águeda, Paços do Concelho, 30 de abril de 2021
A Vereadora com competência delegada,
(conforme despacho n.º 49/2017, de 31 de outubro)

(Dr.ª Elsa Corga)
Imp-05-29_A05
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