
Candidatura aos serviços de educação 

Ação Social Escolar (1.º ciclo), Componente de apoio à família (pré-escolar), Serviço de 

Refeições Escolares, Serviço de Transportes Escolares 

A partir de 6 de maio, para aferir o limite do prazo consulte o regulamento de cada serviço 
disponível em Sesimbra.pt » Viver » Educação » Apoios. 

Procedimentos dos encarregados de educação 

1. Pedido de códigos de acesso à plataforma

1.1. Através do link https://www.sesimbra.pt/p/formulario-acesso-plataforma-educacao

de acesso à plataforma 

1.2. Preenchimento e submissão de formulário para pedido de códigos de acesso à 

plataforma (para primeira vez ou renovações se não possuir códigos de acesso 

válidos) 

2. Receção de email com códigos de acesso à plataforma

3. Validação dos códigos de acesso à plataforma

3.1. Entrar em Sesimbra.pt » Viver » Educação » Plataforma de Educação

3.2. Preencher campo códigos de acesso (onde insere o utilizador e a palavra-passe

enviados por email) 

3.3. Inserir nova palavra-passe (escolhida pelo próprio) e confirmar 

3.4. Preencher campo autenticação (com o mesmo utilizador enviado por email e a nova 

palavra-passe) e iniciar sessão 

4. Acesso à candidatura online

4.1. Através de Sesimbra.pt » Viver » Educação » Plataforma de Educação » Website Siga

4.2. Iniciar sessão (conforme ponto 3.4)

4.3. Entrar em candidaturas e selecionar gerir candidaturas

4.4. Escolher a candidatura pretendida

5. Submissão da candidatura online

5.1. Preenchimento da candidatura (uma candidatura por cada aluno/educando e serviço

pretendido) 

5.2. Anexação dos documentos solicitados (ou, em caso de impedimento, envio dos 

documentos por email para educacao.desporto@cm-sesimbra.pt com a indicação do 

nome completo do aluno/educando e serviço a que se candidata) 

5.3. Submissão da candidatura 

6. Receção de confirmação de submissão de candidatura

7. Receção de resposta sobre o pedido de apoio apresentado na candidatura (após 15 de

agosto)



8. Contactar em caso dúvida educacao.desporto@cm-sesimbra.pt ou 21 228 85 00

(selecionar opção balcão único de serviços), colocando a sua questão (indicando o nome 
completo do aluno, serviço a que se candidata e contacto telefónico)

9. No caso de não possuir qualquer forma de acesso à internet dirija-se ao balcão único de

serviços (logo que oportuno, dentro dos prazos das candidaturas) para proceder á entrega

da(s) candidatura(s) em papel (nesta situação não necessita de solicitar os códigos de

acesso à plataforma)


