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INFORMAÇÃO Nº 01.2020-21 

 
Todos os alunos da Escola Básica Marquesa de Alorna irão receber um cartão escolar pré-pago, 
oferecido pela Câmara Municipal de Lisboa (CML), que permitirá não só a aquisição de bens 
alimentares no Bufete e artigos escolares na Papelaria/Reprografia, mas também a aquisição do 
almoço no Refeitório.  

 
Este cartão passará a ter duas formas de carregamento:  

 
1. NA ESCOLA (PAPELARIA /REPROGRAFIA) 

Os alunos devem carregar o cartão escolar pré-pago na Papelaria, por forma a poderem adquirir 
bens alimentares no Bufete e artigos escolares na Papelaria/Reprografia. 

 
2. FORA DA ESCOLA (MULTIBANCO, MB WAY E LOJAS PAY SHOP) 

Os Encarregados de Educação devem aguardar a informação da Câmara Municipal de Lisboa para 
começarem a realizar carregamentos do cartão escolar pré-pago, uma vez que o Município de Lisboa 
assumiu a transferência de competências das refeições escolares (cf. DL n.º 21/2019, de 30 de 
janeiro). 
 
A Câmara Municipal de Lisboa irá enviar instruções (acessos) aos Encarregados de Educação para 
que possam aceder à plataforma SIGA, onde deverá ser efetuada a marcação de refeições 
(https://youtu.be/UNm-Aos9VxY). 
 
Considerando que a ativação e carregamento da conta do cartão escolar pré-pago poderá demorar 
até final de setembro, importa indicar os procedimentos a seguir no imediato: 
 

• o aluno marca a refeição pretendida, no quiosque da escola ou na plataforma SIGA, mesmo 
sem ter efetuado qualquer carregamento no cartão; 

• no dia de consumo da refeição, o aluno só tem de passar o cartão no terminal do refeitório. 
 
Quando a conta do cartão escolar pré-pago estiver ativa, os encarregados de educação efetuam o 
carregamento necessário, de modo a que o custo das refeições servidas ao aluno durante o mês de 
setembro possa ser imediatamente liquidado. 
 
A CML assegura o custo total das refeições aos alunos abrangidos pela ação social escolar (escalões 
A e B) e aos alunos com relatório técnico-pedagógico aprovado pela equipa multidisciplinar de apoio 
à educação inclusiva do Agrupamento. 
 

ATENÇÃO:  
 
I - enquanto os alunos não receberem o cartão escolar pré-pago, marcam as refeições pretendidas, 
de véspera, junto da assistente operacional do Piso 0; 
 
II – a aquisição dos bens alimentares no Bufete e na máquina de vending é feita em dinheiro. 
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