Caro/a
Encarregado/a de Educação

Assunto: Novo Cartão Escolar para Alunos, Nova Plataforma para Pais e Encarregados
de Educação

Antes de mais, queremos expressar os nossos votos de um excelente ano letivo
2022/2023.

É com muito gosto que a Câmara Municipal da Maia anuncia a criação do novo
“Cartão Escolar | Município da Maia” e da disponibilização da Plataforma SIGA.

Pela primeira vez, todos os alunos do 5.º ao 12.º ano de escolaridade, que frequentam
as escolas públicas do nosso Concelho, receberão um cartão próprio oferecido pelo
Município que, para além da identificação, proporciona uma melhor acessibilidade
aos serviços disponibilizados aos Educandos, os quais podem ser geridos pelos
Encarregados de Educação através da nova Plataforma SIGA.

Esta Plataforma constitui outra novidade neste início de ano letivo. Trata-se de um
investimento importante feito pelo Município com o objetivo de proporcionar uma
melhor gestão das refeições, das compras em papelaria e de outros serviços, graças a
uma plataforma de utilização fácil e intuitiva que permite, entre outras
funcionalidades, a extração de faturas e consulta de notificações.

Para aceder à Plataforma SIGA, basta usar um computador ou dispositivo móvel (com
ligação à Internet), através do seguinte endereço e credenciais:

Nome do/a aluno/a:
Estabelecimento de Ensino:
Endereço:
Utilizador:
Código de Acesso:

CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA
PR. DO DOUTOR JOSÉ VIEIRA DE CARVALHO 4470-202 MAIA
TEL. 229 408 600 · FAX 229 490 170 · email@cm-maia.pt · www.cm-maia.pt

Para qualquer esclarecimento ou informação adicional, contacte-nos através de
educacao@cm-maia.pt .

Renovando os nossos desejos de felicidades para o novo ano letivo, subscrevemo-nos.

Maia e Paços do Concelho, 13 de setembro de 2022

O Presidente da Câmara Municipal da Maia,

António Domingos Silva Tiago

A Vice-Presidente da Câmara Municipal da Maia,

Emília de Fátima Moreira dos Santos
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