
Inscrições Serviços de Transportes - 2.º/3.º CEB e Secundário 

Ano Letivo 2021-2022 

 

Apresenta-se informação sobre a inscrição ou renovação no serviço de Transporte Escolar para 

os alunos/as do 2º/3º CEB e Secundário, disponível na Plataforma SIGA a partir do dia 18 de 

junho, em consonância com as matrículas do Ministério da Educação:  

 

Inscrições obrigatórias apenas para os/as alunos/as que necessitarem do serviço de 

transporte escolar no próximo ano letivo 

 

- Para os Encarregados de Educação que acederem diretamente online à Plataforma SIGA 

devem atender aos seguintes prazos: 

Do 5º ano ao 12º ano: 18 de junho a 16 de julho 

 

- Para os Encarregados de Educação que necessitam de apoio à inscrição neste serviço e se 

desloquem às Secretarias de cada uma das Escolas, devem atender aos prazos definidos pelo 

Ministério da Educação para as respetivas matrículas, de acordo com o respetivo nível de 

ensino: 

5º, 6º e 7º anos: 10 a 16 de julho 

8º, 9º, 10º, 11º e 12º anos: 18 a 30 de junho 

 

Notas: 

1. Para a referida inscrição é necessário possuir os códigos de acesso ao SIGA relativos a 
cada aluno/a e já enviados via SMS.  
 

2. Devem aceder ao site https://siga1.edubox.pt/SIGA/memberLogin.aspx e no menu 
“Candidaturas” proceder à inscrição, selecionando o formulário adequado. 
 

3. No caso dos Encarregados de Educação não terem recebido os códigos de acesso ao 
SIGA devem fazer a inscrição através do site da CMRM, no link em 
https://siga1.edubox.pt/SIGA/modulos/Candidaturas/ExternalAccess.aspx?m=499&t=
499&Guid=0c257dab-428a-4cb8-93ed-a3f4f84f37e0, não necessitando de código de 
acesso. 
 

4. Nas situações de transição do 4º ano (1º Ciclo) para o 5º ano (2º Ciclo do ensino Básico) 
a inscrição tem que ser feita também através do site da CMRM, através do link, não 
necessitando de código de acesso, uma vez que só assim os Encarregados de Educação 
conseguem aceder ao formulário de inscrição no serviço de transportes do 2º/3º CEB e 
Secundário. 
 

https://siga1.edubox.pt/SIGA/memberLogin.aspx
https://siga1.edubox.pt/SIGA/modulos/Candidaturas/ExternalAccess.aspx?m=499&t=499&Guid=0c257dab-428a-4cb8-93ed-a3f4f84f37e0
https://siga1.edubox.pt/SIGA/modulos/Candidaturas/ExternalAccess.aspx?m=499&t=499&Guid=0c257dab-428a-4cb8-93ed-a3f4f84f37e0


5. Nas situações de 1ª vez de inscrição Serviço de Transportes Escolares ou alteração de 
dados/término da validade do cartão/passe escolar, tem que ser preenchido o 
formulário de Transporte Escolar da Rodoviária Tejo, em papel disponível na Secretaria 
da respetiva Escola, juntando uma foto. Esse formulário contém um Nº de requisição do 
passe escolar necessário para o preenchimento do formulário de inscrição no SIGA e 
deverá ser preenchido em 1º lugar, antes da inscrição no SIGA. 

 
6. O passe tem o valor de 7,00€, a pagar na Câmara Municipal de Rio Maior, no ato da 

entrega durante o mês de setembro em data a definir. 
 

7. Os cartões/passe escolar sujeitos a renovação deverão ser entregues no fim do ano 
letivo na secretaria da Escola. 

 

Em caso de dúvida poderá contatar o Serviço de Educação da Câmara Municipal através dos 
números: 243 999 326 ou 243 999 300, entre as 9:00 e as 13:00 e as 14:00 e as 17:00 ou por e-
mail para: educacao@cm-riomaior.pt 
 
 

mailto:educacao@cm-riomaior.pt

