AEC - Atividades de
Enriquecimento
Curricular
Destinatários: alunos do 1.º ciclo
Horário: 9h - 10h / 16h20 - 17h20
-Áreas curriculares:
- 1.º e 2.º ano: Desporto, Artes Plásticas, Inglês e Ciências
Experimentais
- 3.º ano: Desporto, Artes Plásticas, Ciências Experimentais e
Robótica
- 4.º ano: Desporto, Artes Plásticas, Ciências Experimentais e
Robótica

SIGA - Sistema integrado de Gestão
e Aprendizagem
Esta plataforma permite a gestão da área da Educação da
responsabilidade da Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto. Aos
alunos que frequentam pela 1.ª vez o ensino no Agrupamento de
Escolas de Cabeceiras de Basto, será entregue, pelos professores
titulares, a credencial de acesso à plataforma.Os alunos que já se
encontram a frequentar o Agrupamento de Escolas de Cabeceiras
de Basto, mantêm as mesmas credenciais dos anos anteriores.
Após efetuar login (informação constante na credencial), o
Encarregado de Educação terá acesso à sua área de trabalho,
nomeadamente:
- Dados Pessoais (caso verifique alguma incorreção nos mesmos,
deverá alterar automaticamente);
- Referência Multibanco para pagamento das refeições, das AAAF e
das CAF;
- Informação relativa a requisições, assiduidade das refeições e
mapas de pagamento do educando;
- Comprovativos de pagamento;
- Outros.
Através da plataforma SIGA, os Encarregados de Educação terão
acesso à plataforma +Cidadania, e vice-versa. Esta plataforma, +
Cidadania, destina-se aos Encarregados de Educação e alunos do
pré-escolar e 1.º ciclo, sendo uma ferramenta educativa de trabalho
conjunto, que tem como objetivo principal reduzir e prevenir o
abandono escolar precoce e promover a igualdade de acesso a uma
educação de boa qualidade.
O utilizador e palavra-passe das 2 plataformas será a mesma.
Nota:
Para solicitar novas credenciais de acesso, os Encarregados de
Educação têm que dirigir-se ao Serviço de Atendimento Único
(SAU) ou à Casa do Povo do Arco de Baúlhe

Fale Connosco
Município de Cabeceiras de Basto
Endereço:

Praça da República, n.º 467
4860 - 355 Cabeceiras de Basto
Horário de funcionamento (SAU)
09h - 13h e 14h - 17h
E-mail:
servicoatendimentounico@cabeceirasdebasto.pt
Telefones:
- 253 669 100 (Geral)
- 253 664 541 (Serviços Municipais de Educação,
Ação Social e Saúde)
- 253 669 070 (Casa Municipal da Cultura)

ANO LETIVO
2021/2022
Cabeceiras de Basto

Informações
O Município de Cabeceiras de Basto vem, com este folheto
informativo, prestar algumas informações que considera
relevantes e úteis.
1 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR
Destinatários: alunos do pré-escolar e 1.º ciclo, posicionados
nos escalões 1 e 2 do Abono Familiar, a frequentar qualquer
estabelecimento de ensino público em Cabeceiras de
Basto.
Apoios: Refeições escolares, Material escolar (1.º ciclo) e
Livros de fichas (1.º ciclo)
Candidaturas: os resultados das candidaturas apresentadas
estão afixados nos respetivos estabelecimentos de ensino
desde o dia 13 de setembro do corrente ano.
As novas candidaturas ou reclamações podem ser
apresentadas da seguinte forma/local: SAU - Serviço de
Atendimento Único, Casa do Povo do Arco de Baúlhe, por
e-mail
(servicoatendimentounico@cabeceirasdebasto.pt) e via CTT,
por carta registada, para: Câmara Municipal de Cabeceiras
de Basto - Praça da República, n.º 467 - 4860 - 355
Cabeceiras de Basto
Métodos de entrega das comparticipações financeiras (material escolar e livros de fichas do 1.º ciclo)
- Transferência bancária
- Cheque, no caso da candidatura não possuir comprovativo
NIB.

CANTINAS E REFEIÇÕES

Horários: 12h às 14h
Pagamento:
Datas: entre os dias 5 e 25 de cada mês
Locais/Forma de pagamento: SAU - Serviço de
Atendimento Único, Casa do Povo do Arco de Baúlhe,
Multibanco (através das referências geradas pela
plataforma SIGA)
Preço por refeição: Sem escalão - 1,46€; Escalão B ou 2
de Abono - 0,73€; Escalão A ou 1 de Abono - gratuito
TRANSPORTES

Serão mantidos os mesmo horários e percursos do
ano anterior.
Passes Escolares (entrega):
Agrupamento de Escolas de Cabeceiras de Basto
(alunos transportados pela Transdev e REDM) e
Vigilantes ou motoristas (alunos transportados pelas
viaturas municipais).

AAAF - ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E
APOIO À FAMÍLA E
CAF - COMPONENTE DE APOIO À
FAMÍLIA
(Parceria com a Associação de Pais e Encarregados
de Educação do Agrupamento de Escolas de
Cabeceiras de Basto)
Pagamento:
Datas: entre os dias 5 e 25 de cada mês
Locais/Forma de pagamento: SAU - Serviço de
Atendimento Único, Casa do Povo do Arco de
Baúlhe, Multibanco (através das referências
geradas pela plataforma SIGA

AAAF - (PRÉ-ESCOLAR)
-

Horário: 7h45 - 8h45 / 15h30m - 18h
Material de apoio: 10€/trimestre
Alunos a frequentar 1 horário: 5,00€/mês
Alunos a frequentar 2 horários: 7,00€/mês

CAF - (1.º CICLO)
- Horário: 7h45 - 8h45
- Material de apoio: 10€/trimestre
- Pagamento por aluno: 5,00€/mês
Notas:
a) Os Encarregados de Educação que pretendam
beneficiar da CAF, deverão entregar um
documento emitido pela entidade patronal, com
os respetivos horários de trabalho.
b) À semelhança do ano anterior, a CAF também
funcionará 30 minutos no período da tarde e
destina-se a todos os alunos do 1.º ciclo, Este
período será totalmente financiado pelo
município, não havendo encargos para os
Encarregados de Educação.

