
CARTÃO DO ALUNO
P L A T A F O R M A  S I G A  -  E L V A S

O Encarregado de Educação deve começar por fazer a 
confirmação do registo na Plataforma SIGA - siga.edubox.pt - 
utilizando as credenciais previamente enviados e de acordo 

com o esquema seguinte:

A Câmara Municipal de Elvas 
disponibiliza a partir deste 
ano letivo, 2020/2021, uma 

plataforma de gestão de conteúdos 
educativos do município, que 
permite ao Encarregado de 
Educação aceder a um conjunto de 
áreas que lhe dizem respeito. 

Efetuar e gerir os carregamentos do 
cartão escolar, ficando o saldo do 
cartão pronto a ser usado em todos 
os serviços que o Município e o 
agrupamento lhe disponibilizar, 
nomeadamente nas refeições 
escolares (do 2ºciclo, 3º Ciclo e 
Ensino Secundário); no bar; 
papelaria e reprografia da sua 
escola. 

O Cartão Escolar Municipal 
pode ser carregado 

através do Multibanco, MB Way e 
Payshop, sendo que em cada mês, 
em três carregamentos de valor 
mínimo de 3€, o Município 
assumirá o pagamento da 
respetiva taxa de carregamento. 

Os alunos com Escalão A ou B da 
ação social escolar estão isentos 
de taxa. 

     MEIOS DE CARREGAMENTO

Para esclarecimentos adicionais, 
aconselhamos a consulta da 
página: 
 https://edubox.pt/cartao-escolar 



Como faço para aceder à 
plataforma Siga?

1.º Passo
Aceda à Plataforma SIGA - https://siga.edubox.pt 
- com as credenciais disponibilizadas pelo seu 
Município.

2.º Passo
Dentro da Plataforma, aceda ao menu Cartão 
Escolar, e leia os Termos e Condições deste 
Serviço. Para os aceitar, coloque um visto na 
caixa de verificação e clique no botão Concordo.

3.º Passo
Preencha todos os campos do formulário de 
ativação e crie o seu Cartão Escolar Pré-Pago.

Câmara Municipal de Elvas

Rua Isabel Maria Picão, s/n     7350-476 Elvas 

+(351) 268 639 740     geral@cm-elvas.pt

Para o esclarecimento de dúvidas pode também contactar Câmara 
Municipal de Elvas  – Divisão Socioeducativa, para os endereços de 
email: educacao@cm-elvas.pt e/ou geral@cm-elvas.pt


