
 

Página 1 de 1 
 

Informação – Candidaturas Online 

Creche Municipal de Manique do Intendente 

 

Tendo em conta a atual situação pandémica, as inscrições na Creche Municipal de Manique do Intendente serão 
realizadas exclusivamente online. Brevemente o Serviço de Educação do Município, irá disponibilizar credenciais 
de acesso à Plataforma SIGA, através de ofício e/ou SMS, a todos os Encarregados de Educação de alunos já 
matriculados nos Agrupamentos. 
 
Para os alunos que irão ingressar pela primeira vez, a inscrição será efetuada através de formulário que estará 
disponível no Site do Município. 
 

O encarregado de educação deve informar de imediato o Serviço de Educação caso o aluno seja transferido, anule 
a matrícula, deixe de frequentar com regularidade o estabelecimento de ensino ou mude de residência, sob pena 
de continuidade de faturação das mensalidades. Deverá comunicar através do envio de email para 
educacao@cm-azambuja.pt ou por escrito no serviço da UAP. 

 
Candidaturas 

 

Candidatura online para a Creche Municipal 
• Data-Limite de receção das candidaturas online - 30 de junho 2021.  

• Destina-se aos alunos com idade entre os 4 e 36 meses (3 anos).  

• É obrigatória a entrega dos seguintes documentos: Documentos de identificação do aluno e pais, 

Declaração Médica que ateste o estado geral da criança, Declaração de IRS e Nota de liquidação 

do último ano de ambos os progenitores, Recibo de renda ou documento de amortização de 

crédito por aquisição de habitação própria permanente. 

Estes deverão ser carregados de forma individual (página a página) nos anexos da candidatura. 

A candidatura online para renovação de matrícula é realizada diretamente pelos Encarregados de 

Educação através do acesso à plataforma SIGA – Sistema Integrado de Gestão e Aprendizagem, aceda 

em http://siga.edubox.pt utilizando para esse efeito, o código pessoal de que dispõem (dados de login 

fornecidos por ofício e/ou email enviados anteriormente pelo Município). 

Candidaturas online sem dados para login - Caso não disponha de código de acesso aceda em  

https://siga1.edubox.pt/SIGA/modulos/Candidaturas/ExternalAccess.aspx?m=499&t=499&Guid=0

ba2ce0b-1dc8-4200-92e8-ed273a0baf91 
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