Aviso
AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - Ano letivo 2020/2021
Pré – escolar e 1º ciclo
I. CANDIDATURA A AUXÍLIOS ECONÓMICOS / SUBSÍDIOS
Informam-se os encarregados de educação que se encontra aberto o período de candidatura
aos auxílios económicos até 15 de junho.
A candidatura aos auxílios económicos/Subsídios do Pré-escolar e 1º ciclo será efetuada na
plataforma SIGA do Município de Barcelos com a senha de acesso enviada pelo mesmo ao
Encarregada de Educação via SMS.
Aos alunos que frequentaram a escola pela 1ª vez no ano letivo 2019/2020 receberão a senha
por ofício.
Os alunos que frequentarão a escola em 2020/2021 terão que solicitar à secretaria através do
email

eb123fragoso@gmail.com

a

senha

de

acesso

à

Plataforma

SIGA

(https://siga1.edubox.pt/SIGA/memberLogin.aspx) de forma preencher a candidatura Ação Social
Escolar – do Município de Barcelos.

II. REFEIÇÕES
Todos os alunos sem exceção são obrigados a inscrever-se na Plataforma SIGA do
Município de Barcelos nas refeições escolares, mesmo que não pretendam almoçar na escola.

Esta inscrição é obrigatória pois para além das refeições, serve para efetuar o registo
da Fruta e Leite Escolar distribuído ao longo do ano pelos alunos.
A inscrição será efetuada na plataforma SIGA do Município de Barcelos com a senha de
acesso enviada pelo mesmo ao Encarregada de Educação via SMS.
Aos alunos que frequentaram a escola pela 1ª vez no ano letivo 2019/2020 receberão a senha
por ofício.
Os alunos que frequentarão a escola em 2020/2021 terão que solicitar à secretaria através do
email

eb123fragoso@gmail.com

a

senha

de

acesso

à

Plataforma

SIGA

(https://siga1.edubox.pt/SIGA/memberLogin.aspx) .

III. TRANSPORTES (1º, 2º e 3º ciclo)
Os alunos que já usufruíam do Transporte Escolar, continuarão a utilizar o passe que está em
sua posse.
Devem aguardar novas instruções relativo à renovação do mesmo para o próximo ano letivo.

Os novos alunos e aqueles que pretendem pela 1ª vez Transporte Escolar devem preencher a
Candidatura ao Transporte Escolar (em anexo-Modelo CMB462G) e anexar uma foto
atualizada até 30 de junho e entregar na secretaria da EBI de Fragoso.
Fragoso, 15 de maio de 2020
O Subdiretor,
José Manuel Ferreira Araújo

