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RENOVAÇÃO DE MATRÍCULAS – ANO LETIVO 2021/2022 
 

 

 

AÇÃO SOCIAL ESCOLAR (ASE)  

 

Para os alunos do Pré-escolar (continuidade) e do 2º ao 12ºano - A candidatura é feita obrigatoriamente 

através do preenchimento do formulário disponibilizado pela Câmara Municipal de Vila Franca de Xira até ao 

dia 16 de julho no seguinte link:   

https://siga1.edubox.pt/SIGA/modulos/Candidaturas/ExternalAccess.aspx?m=499&t=499&Guid=282359ac-

e07e-4990-b1cf-e2d3caf02bb8  

  
 

Documentos a anexar à candidatura à ASE (sem os quais a candidatura não será considerada): 

• Fotocópia do IBAN do/a aluno/a ou do/a encarregado/a de educação; 

• Declaração emitida pela Segurança Social ou pelo serviço processador, na qual conste o escalão de 

abono de família atribuído ao(à) aluno(a); 

 Ou 

 

• Declaração passada pelo Centro de Emprego, no caso de o Pai e/ou a Mãe estar(em) desempregado(s) 

há mais de 3 meses e lhe esteja atribuído o 2º escalão do abono de família. 

 

TRANSPORTES ESCOLARES 

De acordo com a legislação em vigor, nomeadamente a do Passe Navegante, todos os alunos com idade igual 

ou superior a 12 anos, inclusive os transportados em Circuitos Especiais, poderão apresentar a candidatura 

aos transportes escolares através do preenchimento do formulário disponibilizado pela Câmara Municipal de 

Vila Franca de Xira até ao dia 16 de julho no seguinte link: 

https://siga1.edubox.pt/SIGA/modulos/Candidaturas/ExternalAccess.aspx?m=499&t=499&Guid=b08afb0d-
feea-44e2-8cb4-24bb8fdb 

 

A idade limite para a atribuição de Transporte Escolar é de 18 anos à data do início do ano letivo.  

Os alunos que no ano letivo 2020/2021 realizam provas de equivalência à frequência (9.º ano) ou exames 

nacionais (12º ano), poderão apresentar a candidatura até ao dia 13 de agosto. 
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REFEIÇÕES ESCOLARES 

Para os alunos do Pré-escolar (continuidade) e do 2.º ao 4.º ano- A candidatura é feita obrigatoriamente 
através do preenchimento do formulário disponibilizado pela Câmara Municipal de Vila Franca de Xira até ao 
dia 16 de julho no seguinte link: 

https://siga1.edubox.pt/SIGA/modulos/Candidaturas/ExternalAccess.aspx?m=499&t=499&Guid=9f159

f49-6e3d-4e66-b64d-24ebc7b12841 

  

ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR (AEC) 

Para os alunos do 2.º ao 4.º ano- a inscrição é feita obrigatoriamente através do preenchimento do 
formulário disponibilizado pela Câmara Municipal de Vila Franca de Xira até ao dia 16 de julho no seguinte 
link: 

 
https://siga1.edubox.pt/SIGA/modulos/Candidaturas/ExternalAccess.aspx?m=499&t=499&Guid=f481b

aac-1038-4d06-9409-999e10dabda7 

  

 

Póvoa de Santa Iria, 14 de junho de 2021. 

 

O Diretor, 
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