
APOIO ALIMENTAR ATRAVÉS DE ATRIBUIÇÃO DE CABAZ 

Quinzena de 22/FEV/2021 a 05/MAR/2021 

 

 

Em que consiste este apoio, concedido pelo Município de Aveiro? 

Na sequência da retoma das atividades letivas, em regime de ensino à distância, a partir do dia 

08.FEV.2021, o Município de Aveiro decidiu manter o serviço de apoio alimentar a todos as 

Crianças e Jovens de Escalão A e B, desde o Pré-Escolar ao Ensino Secundário. Esse apoio 

alimentar assume a forma de cabaz alimentar (correspondente a 10 refeições).  

Atendendo a que estamos em atividade letiva (embora em regime não presencial), tal como no 

serviço de refeições, os Alunos de Escalão A terão acesso ao cabaz gratuitamente, ao passo que 

os Alunos de Escalão B, com uma comparticipação de 7,30€ (correspondente ao valor que 

pagariam por 10 refeições).  

 

A quem se destina este apoio? 

 Alunos de Escalão A e B (desde a Educação Pré-Escolar ao Ensino Secundário) 

 Alunos com Necessidades Educativas Especiais (beneficiários de Escalão A e B) 

 Alunos a frequentar Cursos Profissionais (financiados pelo POCH) 

 

Quem não está abrangido pelo apoio? 

 Crianças e Jovens que estejam a frequentar o Estabelecimento de Acolhimento (EB de 

Santiago) para os filhos dos trabalhadores dos serviços essenciais. 

 Crianças e Jovens que estejam a frequentar o Estabelecimento de Ensino e para as quais 

foram ativadas medidas adicionais.  

 Crianças e Jovens não beneficiários de Escalão A ou B. 

 

Quando e como solicitar este apoio?  

Para a quinzena de 22/FEV a 05/MAR, o pedido de cabaz alimentar deverá ser registado na 

plataforma SIGA, até ao dia 23/FEV, estimando-se a entrega a 02/MAR.  

Para fazer o registo deverá aceder à Plataforma SIGA, com as suas credenciais de acesso e seguir 

os passos apresentados de seguida. 



Procedimento para solicitar o Cabaz Alimentar:  

1. Selecionar “MARCAÇÕES” 

 
2. Selecionar “CABAZ” e a seguir “Marcar/Desmarcar” 



3. Selecionar no Calendário o dia “23” e a seguir “Confirmar” 
 

 

 

Nota: Caso tenha marcado refeições com o objetivo de pedir Cabaz Alimentar, a opção “Cabaz” 

não aparece no seu menu. Deverá solicitar a sua desmarcação junto dos Serviços de Educação 

da Câmara Municipal de Aveiro, através dos seguintes contactos:  

 E-mail: educacao@cm-aveiro.pt / Telefones: 234 406 457/493  

 

Notificação de entrega do Cabaz Alimentar: 

 Até dois dias antes da data prevista de entrega do Cabaz Alimentar receberá um e-mail 

e uma SMS a informar a hora e local para recolha do Cabaz.  
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