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INFORMAÇÃO 

 

A Câmara Municipal de Ovar disponibiliza uma nova Plataforma de Gestão da Educação – 

plataforma SIGA : https://siga.edubox.pt para todos os alunos dos estabelecimentos de ensino públicos.  

Nesta Plataforma, o Encarregado de Educação, poderá aceder diretamente aos serviços 

disponibilizados ao seu educando, nomeadamente carregamento de cartão para consumo na 

escola (refeições na cantina, bar, papelaria), extrair faturas, consultar notificações e consumos, 

monitorizar saldos entre outras funcionalidades. 

O acesso à plataforma SIGA poderá ser efetuado através de qualquer computador ou telemóvel 

(com acesso à internet), em https://siga.edubox.pt, utilizando as credenciais que lhe foram 

enviadas. 

Se não recebeu as credenciais solicite-as através de divieducacao@cm-ovar.pt ou 256 581 386/349, 

identificando o seu educando e a Escola que frequenta. 

Após aceder à Plataforma, ative o Cartão do seu educando conforme instruções do folheto em anexo. 

Os Cartões que os alunos, a partir do 5º ano, já possuem, podem continuar a ser usados desde que faça a 

sua ativação na Plataforma SIGA https://siga.edubox.pt e serão gradualmente substituídos. 

O saldo que esteja no Cartão do aluno, antes da sua ativação na Plataforma, transitará para que o aluno o 

possa utilizar no bar, papelaria e reprografia da Escola.  

Para efetuar requisição de refeições, deverá ativar o Cartão na Plataforma, carregar com saldo por 

Multibanco, Payshop ou MbWay. 

A requisição de refeições de todos os alunos, passa a ser feita pelos Encarregados de Educação na 

Plataforma https://siga.edubox.pt ou para os alunos a partir do 5º ano, também nos quiosques da Escola. 

Qualquer esclarecimento adicional poderá ser solicitado junto da Divisão de Educação do Município de 

Ovar, via email (divieducacao@cm-ovar.pt) ou através de contato telefónico (256 581 386/349/332). 

 

O Vereador da Educação 

Domingos Silva 
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