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Exmo.(a) Senhor(a) 

NOME EE 

MORADA EE  

CP EE 

Sua referência Sua comunicação Nossa referência Of.º 

    

 

Assunto: ALERTA – MARCAÇÃO PRÉVIA DE REFEIÇÕES  

 

Nome: NOME ALUNO                              NIF:  123456789   

Utilizador:  LOGIN ALUNO                                          Escola:  EB   

  Turma:  X Ano:  

  

 

No início do presente ano letivo a plataforma SIGA passou a funcionar em sistema de pré-pagamento e pré-

marcação de refeições. Ou seja, depois de registar o seu educando na plataforma SIGA e efetuar a candidatura 

ao serviço de refeições, terá sempre de: 

- Aderir ao Cartão Escolar Municipal e carregar o cartão previamente com saldo suficiente para as marcações 

pretendidas (os alunos isentos – escalões A e B - não têm de aderir ao cartão nem carregar); 

- Marcar previamente (até às 17h do dia anterior) as refeições do seu educando (todos os alunos, mesmo dos 

escalões A e B).  

 

Porém, decorrido mais de um mês do início do ano letivo, constata-se que alguns Encarregados de Educação 

não têm efetuado a pré-marcação de refeições. 

 

A não marcação prévia das refeições prejudica o normal funcionamento do serviço e a elaboração atempada 

das refeições porque quando se inicia a preparação das refeições a cozinha não está a contar com o almoço 

do seu educando, se não marcado previamente. 

 

Assim, e de forma a garantir a qualidade das refeições (nomeadamente garantindo as quantidades adequadas 

e confeção de qualidade) é imprescindível que efetue a marcação prévia dos seus almoços. 
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Caso não esteja a conseguir marcar refeições por algum motivo alheio à sua vontade (dificuldades de acesso, 

dificuldades de registo/carregamento do cartão escolar municipal, entre outras) deverá contatar o município 

através de: DECS@cm-palmela.pt ou 212 336 606. 

 

Na eventualidade de já estar a efetuar a marcação prévia das refeições agradecemos que não considere o 
presente email. 

 

Despedimo-nos com votos de continuação de um bom ano letivo 2022-2023. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 
 
 

A Vereadora do Pelouro 
 

Maria João Camolas 
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