ADESÃO CARTÃO PRÉ PAGO PARA CANTINA E REFEITÓRIO
O serviço de alimentação nessa escola é terceirizado e não está incluso na
mensalidade da escola, nem na mensalidade do turno complementar. A empresa
A&C Nutrição administra a cantina e o refeitório do Colégio, e está à disposição para
atender aos alunos, pais e funcionários da instituição. Para lanche, o aluno pode
trazer alimentos de casa, ou adquirir produtos na cantina A&C Nutrição. Para o
almoço, os pais podem buscar seus filhos para almoçarem fora da escola, e trazêlos novamente para as atividades do turno vespertino, ou os alunos podem almoçar
no refeitório A&C Nutrição.
Como meios de pagamento na cantina e refeitório A&C Nutrição, existem as
alternativas de: dinheiro/ cartão de débito e ainda o cartão pré pago Lanche
Electron. A A&C Nutrição não trabalha com “contas” para pagamento posterior.
Esclarecemos que o cartão pré-pago é uma opção de pagamento, cuja adesão
deverá ser feita de forma voluntária, pelos responsáveis. Os responsáveis que
optarem pelo cartão Lanche Electron deverão adquiri-lo diretamente na cantina da
escola (ao custo de R$ 25,00 – esse valor não será revertido em cargas) e fazer as
devidas cargas de acordo com a necessidade de seus filhos. O cartão tem validade
até o final do ano letivo em curso. Os gastos diários e o saldo do cartão Lanche
Eletron podem ser acompanhado através de link disponível no site da escola. O
saldo também pode ser verificado pessoalmente na cantina. As recargas deverão
ser feitas diretamente na cantina da escola através de dinheiro ou cartão de débito.
Não existe um valor mínimo para recarga, ou ativação do cartão. Os créditos no
cartão não tem validade, estando disponíveis no cartão do aluno para os meses
seguintes, caso não tenham sido totalmente utilizados no mês da carga/recarga. O
responsável pode estabelecer um limite diário para uso do cartão pelo aluno. Em
caso de perda do cartão ou dano que impossibilite o uso, informe imediatamente à
cantina escola, e solicite o seu cancelamento, presencialmente. Caso haja interesse
em permanecer com o sistema Lanche Electron, um novo cartão deverá ser
solicitado, com o consequente pagamento da taxa de adesão. Esclarecimento: A
Lanche Electron, A&C Nutrição Ltda e as Entidades Mantenedoras desse colégios, não têm
responsabilidade pela perda, roubo, extravio ou dano sofrido pelo cartão eletrônico, inclusive, com
os valores gastos pelos alunos.

É de responsabilidade dos pais o acompanhamento do saldo no cartão e a
manutenção de crédito de acordo com a demanda do alunos.
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