Município de Leiria
Câmara Municipal

INFORMAÇÃO
INSCRIÇÕES NOS PROGRAMAS DE REFEIÇÕES E/OU AAAF
2 de Agosto a 3 de Setembro de 2017

Informam-se todos os Encarregados de Educação que, para a inscrição nos programas de
fornecimento de refeições escolares (1.º CEB) e nas Atividades de Animação e Apoio à Família do Préescolar (refeições e/ou prolongamentos), para o ano letivo 2017/2018, deverão aceder, ao endereço
eletrónico https://cm-leiria.sicaem.pt, e proceder de acordo com os seguintes passos:

1.º Para os encarregados de educação que já se encontram registados (têm login e palavra passe),
terão apenas de aceder à plataforma para subscrever os serviços que pretendem usufruir no ano letivo
2017/2018 e atualizar os dados dos alunos (ano letivo, morada completa, contactos).

2.º Para os novos utilizadores - REGISTO NA PLATAFORMA
•

Clicar no botão Registar na barra superior do topo da página.

•

Clicar no botão Registar abaixo de “Encarregado de Educação” e preencher todos os campos com

os dados do Encarregado de Educação e submeter em Registar. A palavra passe deverá ter no mínimo
6 carateres, incluindo pelo menos um maiúsculo, minúsculo, numero e símbolo (por ex: *,#, @, ?...)
• Receberá uma mensagem no seu correio eletrónico com informação do seu registo. Para confirmar a
validade do correio eletrónico e concluir o registo terá que clicar na hiperligação constante no email.
3. º INSCRIÇÃO NOS PROGRAMAS
Após a autenticação poderá inscrever o(s) seu(s) educandos nos serviços de refeições e/ou
prolongamentos.
Para tal, deverá voltar à Plataforma https://cm-leiria.sicaem.pt e clicar no botão entrar.
•

No menu do topo da página, clicar em “Educandos”.

Se já existirem educandos associados ao seu utilizador (NIF) eles aparecerão listados. Deverá proceder
à atualização dos dados, nomeadamente, escola, ano letivo que o aluno frequenta e morada, e voltar a
selecionar os serviços que pretende.
•

Para associar um novo educando clicar em “Inscrever Educando”, indique o NIF do aluno e clique

em continuar. Preencher os dados do formulário apresentado, inscrever nos serviços pretendidos e
clicar em Submeter.
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• Ao inscrever nos respetivos serviços (refeições ou prolongamentos), os mesmos ficam requisitados
automaticamente para todo o ano letivo.

4. º - CANCELAMENTO DE REFEIÇÕES


Para cancelamento das refeições escolares terá de entrar na plataforma e aceder ao calendário

escolar através da opção “Refeições” no menu do topo da página. A desmarcação deverá ser feita
clicando no círculo azul do respetivo dia.

5.º - REMARCAÇÃO DE REFEIÇÕES


Para remarcação das refeições deverá clicar novamente no círculo castanho e escolher a opção

remarcar refeição.

6.º - PAGAMENTO DE REFEIÇÕES


Após a receção da fatura, referente às refeições consumidas pelo seu educando, a mesma deverá

ser liquidada dentro do prazo limite de pagamento. Após essa data, o montante em dívida transita
para o mês seguinte, não sendo viável a obtenção de nova referência para a fatura já emitida.

NOTAS:
1. Os alunos não poderão iniciar os serviços sem que antes tenha sido efetuada a respetiva inscrição.
2. A inscrição nos programas tal como a desmarcação das refeições é da exclusiva responsabilidade
dos Encarregados de Educação.
3. Para os nossos serviços procederem ao envio da fatura, é imprescindível, que a morada esteja o
mais completa possível, assim como o endereço electrónico.
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