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              Transportes Escolares 

Todos os alunos dos ensinos básicos e secundário que cumpram as normas estabelecidas pelo 

Ministério da Educação respeitantes ao processo de matrícula e que pretendam candidatar-se aos 

transportes escolares devem proceder a uma leitura cuidada das “Normas de funcionamento dos 

transportes escolares, 2020/2021,” divulgada pelo Município de Famalicão e proceder do seguinte 

modo: 

1- A requisição do transporte escolar é efetuado através da Plataforma SIGA, cujo endereço é 

http://siga.edubox.pt com as credenciais de cada aluno. 

2- Os alunos inscritos no ano letivo anterior, com título de transporte requisitado pelo Município 

de Vila Nova de Famalicão, recebem, durante o mês de junho, uma nova de credencial de 

acesso à plataforma para a respetiva inscrição no ano letivo 2020/2021. 

3- Os alunos que no ano letivo anterior frequentaram as escolas do 1º Ciclo da rede pública de 

Vila Nova de Famalicão, poderão requisitar o transporte escolar na área pessoal da 

Plataforma SIGA. 

4- Para novas situações, novos alunos, esquecimento de credenciais, …, devem solicitar o acesso 

à Plataforma SIGA enviando um email para escolas@famalicao.pt a solicitar as credenciais de 

acesso, referindo o nome completo do aluno, identificação fiscal do aluno, nome completo 

do encarregado de educação e número de telemóvel. 

5- Em caso de renovação: 

            - devem aceder à Plataforma e confirmar/alterar os dados. 

6- Em caso de nova inscrição: 

- devem aceder à Plataforma para preenchimento dos dados de requisição de transporte; 

- documento comprovativo de domicílio fiscal do aluno; 

- uma fotografia. 

7- Prazos de inscrição 

Ensino Básico De 26 de junho a 17 de julho 

Ensino Secundário De 26 de junho a 31 de julho 

 

7- Só para as candidaturas de transporte escolar realizadas nestas datas serão requisitados os 

respetivos passes escolares para o mês de setembro. 

http://siga.edubox.pt/
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8- As candidaturas que derem entrada após estas datas só serão consideradas para a emissão 

de passes para o mês de outubro. 

9- Nas restantes datas, só serão consideradas para o início do mês seguinte ao da inscrição. 

 

V. N. Famalicão, 24 de junho de 2020 

A Diretora 


