AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SOARES DOS REIS
V. N. Gaia

Cheque Oferta – Câmara Municipal
Ano letivo 2021-2022
Informam-se os Senhores Encarregados de Educação de que o Cheque-Oferta oferecido
pela Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, para material escolar manterá o procedimento do
ano anterior:
1. Com base na listagem dos alunos enviados à Câmara Municipal será atualizada a
Plataforma SIGA e enviado um sms por aluno a cada encarregado de educação.
2. Os encarregados de educação ao receberem os respetivos códigos por sms, devem
deslocar-se às papelarias/livrarias aderentes, de acordo com a lista publicitada
no site da Câmara e da qual vos daremos conhecimento, por forma a procederem à sua
utilização em material escolar.
3. Para a utilização do cheque-oferta, o encarregado de educação deverá ter consigo
no momento em que se dirige ao estabelecimento comercial, o sms e o cartão de cidadão
do aluno.
4. Alerta-se para a condição estabelecida para os alunos do 1.º ciclo, em que apenas
será emitido o código de cheque-oferta para os alunos que tiverem efetuado a
candidatura/inscrição na Ação Social Escolar – Plataforma SIGA.
5. Informamos, ainda, que os encarregados de educação (EE) não deverão solicitar os códigos
de acesso à plataforma SIGA, uma vez que o sms que será enviado pelos serviços da
DASE é suficiente para a utilização do cheque oferta, juntamente com os cartão de
cidadão do aluno.

6. Os valores dos cheques oferta são os seguintes:


30,00€/aluno para o 1.º e 2.º ano do 1.º Ciclo Ensino Básico;



40,00€/aluno para o 3.º e 4.º ano do 1.º Ciclo Ensino Básico;



45,00€/aluno para o 2.º Ciclo Ensino Básico;



50,00€/aluno para o 3.º Ciclo Ensino Básico;

Vila Nova de Gaia, 20 de julho de 2021
A Diretora
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