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Ex.mo(a) Sr(a). Encarregado(a) de Educação 

 

 

Assunto: Plataformas SIGA e INOVAR. 

 

 

 SIGA 

 

Esta plataforma serve para gerir os carregamentos do cartão escolar, ficando o saldo do 

cartão pronto a ser usado pelos alunos do pré-escolar e 1.º ciclo para o pagamento do 

prolongamento de horário e das refeições e pelos alunos dos 2.º e 3.º ciclos em 

refeições, bar e papelaria. 

 

A novidade para o pré-escolar e 1.º ciclo consiste no pré-carregamento do cartão em 

detrimento do pagamento no final do mês. 

 

No caso dos 2.º e 3.º ciclos, os alunos podem proceder a carregamentos em numerário 

na escola. Todavia, este saldo não poderá ser utilizado para a aquisição de refeições. 

Será usado, apenas, para despesas de papelaria e bar de alunos. Já o carregamento do 

cartão através de Payshop, Multibanco e MB WAY permite utilizar o saldo em todos os 

serviços da escola. 

 

Assim, para adquirir refeições terá obrigatoriamente de carregar o cartão escolar 

através de Payshop, Multibanco e MB WAY. Este tipo de carregamento do cartão, não 

tem qualquer tipo de custo para o utilizador (siga as instruções no panfleto para ativar 

o cartão escolar). Já é possível efetuar este tipo de carregamento.  

 

Mais se informa que, desde o início do ano letivo, os alunos têm adquirido refeições 

mesmo sem saldo, no entanto, nos primeiros carregamentos que efetuarem, o saldo das 

refeições adquiridas será automaticamente reservado. 

 

Disponibilizamos o link para acesso à plataforma SIGA: 

https://siga1.edubox.pt/ 

 

https://siga1.edubox.pt/


Credenciais para aceder à Plataforma SIGA (enviadas pelo Município): Os 

pais/encarregados de educação que não receberam o email com as credenciais devem 

comunicar o sucedido para secretaria@aeviseunorte.pt 

 

Após o primeiro acesso com o código enviado, a plataforma obriga à definição de uma 

nova password pessoal. A alteração da palavra passe pode, também, ser efetuada na 

“Área Pessoal”. 

Caso a tenha esquecido, poderá recuperá-la no mesmo endereço na opção “Recuperar 

dados de acesso”. 

 

 

 INOVARconsulta 

 

A INOVAR+ é a nova plataforma para a gestão escolar do Agrupamento de Escolas Viseu 

Norte. Esta plataforma permitirá aos pais gerir/consultar dados pessoais, faltas 

(consultar e justificar), avaliações, entre outras. A plataforma GIAEonline deixa de estar 

ativa a partir deste ano letivo. 

 

Disponibilizamos o link para acesso à plataforma INOVARconsulta: 

https://aeviseunorte.inovarmais.com/consulta/app/index.html#/login 

 

Credenciais para aceder à Plataforma INOVARconsulta: 

- Número do cartão do aluno (apenas números, sem a letra a) 

- Número do cartão de cidadão do aluno (completo, com os dígitos de controlo) 

A palavra passe pode ser alterada clicando no nome do seu educando (canto superior 

direito) e em “Mudar password”. 

 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

Abraveses, 24 de setembro de 2021 

 

 

O Diretor 

 

Marco André Gonçalves Rodrigues 

mailto:secretaria@aeviseunorte.pt
https://aeviseunorte.inovarmais.com/consulta/app/index.html#/login

