Aos Estimados Encarregados de Educação,
Venda de Refeição
1 – Preço por refeição de almoço de Aluno:
Escalão A – Isento
Escalão B- 0,73 € (com IVA Incluído)
Escalão C – 1,46 € (com IVA Incluído)

2 – Preço por lanche de Aluno:
Escalão A– Isento
Escalão B – 0,11 €(com IVA Incluído)
Escalão C – 0,23 € (com IVA Incluído)

Estimados Encarregados de Educação,
O funcionamento da venda de senhas compreende algumas normas que passamos a referir:
1. Pagamentos:
Devem ser efectuados junta da nossa colaboradora de 2.ª a 6.ª feira entre as 9:00 e as 10:00.
Sempre que possível aconselhamos a adquirir as senhas mensalmente até dia 10 de cada mês
Só serão servidas as refeições pagas.

2. Modo de Pagamento:
• Em Dinheiro
• Por Transferência Bancária para o IBAN-PT 50 0018 239200307368020 62 do Banco
Santander, entregando o comprovativo identificando o aluno o contribuinte e a escola
(pessoalmente ou pelo aluno) à nossa colaboradora, ou
• Via e-mail cmmoita@lx.gertal.pt
3. A aquisição da senha de refeição deverá ser com a antecedência mínima de 24 horas. Caso não
aconteça a refeição sofrerá um agravamento de 0.30€.
A anulação da refeição até às 9h30m do próprio dia, dará direito a transferir essa refeição para o dia seguinte. A
comunicação dessa anulação deverá ser efetuada à nossa colaboradora através do seguinte número telefone:

Helena -915347734
Gratos pela vossa compreensão.

•

EB/ BAIXA BANHEIRA Nº6

Estimados Encarregados de Educação,
O funcionamento da venda de senhas compreende algumas normas que passamos a referir:
1. Pagamentos:
Devem ser efectuados junta da nossa colaboradora de 2.ª a 6.ª feira entre as 9:00 e as 10:00.
Sempre que possível aconselhamos a adquirir as senhas mensalmente até dia 10 de cada mês
Só serão servidas as refeições pagas.

2. Modo de Pagamento:
• Em Dinheiro
• Por Transferência Bancária para o IBAN-PT 50 0018 239200307368020 62 do Banco
Santander, entregando o comprovativo identificando o aluno o contribuinte e a escola
(pessoalmente ou pelo aluno) à nossa colaboradora, ou
• Via e-mail cmmoita@lx.gertal.pt
3. A aquisição da senha de refeição deverá ser com a antecedência mínima de 24 horas. Caso não
aconteça a refeição sofrerá um agravamento de 0.30€.
A anulação da refeição até às 9h30m do próprio dia, dará direito a transferir essa refeição para o dia seguinte. A
comunicação dessa anulação deverá ser efetuada à nossa colaboradora através do seguinte número telefone:

MONICA - 915350010
Gratos pela vossa compreensão.

•

EB/ ALHOS VEDROS Nº 1

Estimados Encarregados de Educação,
O funcionamento da venda de senhas compreende algumas normas que passamos a referir:
1. Pagamentos:
Devem ser efectuados junta da nossa colaboradora de 2.ª a 6.ª feira entre as 10:00 e as 10:00.
Sempre que possível aconselhamos a adquirir as senhas mensalmente até dia 10 de cada mês
Só serão servidas as refeições pagas.

2. Modo de Pagamento:
• Em Dinheiro
• Por Transferência Bancária para o IBAN-PT 50 0018 239200307368020 62 do Banco
Santander, entregando o comprovativo identificando o aluno o contribuinte e a escola
(pessoalmente ou pelo aluno) à nossa colaboradora, ou
• Via e-mail cmmoita@lx.gertal.pt
3. A aquisição da senha de refeição deverá ser com a antecedência mínima de 24 horas. Caso não
aconteça a refeição sofrerá um agravamento de 0.30€.
A anulação da refeição até às 9h30m do próprio dia, dará direito a transferir essa refeição para o dia seguinte. A
comunicação dessa anulação deverá ser efetuada à nossa colaboradora através do seguinte número telefone:

IRENE ANDRADE- 915350247
Gratos pela vossa compreensão.

•

JI / ARROTEIAS

Estimados Encarregados de Educação,
O funcionamento da venda de senhas compreende algumas normas que passamos a referir:
1. Pagamentos:
Devem ser efectuados junta da nossa colaboradora de 2.ª a 6.ª feira entre as 10:00 e as 10:00.
Sempre que possível aconselhamos a adquirir as senhas mensalmente até dia 10 de cada mês
Só serão servidas as refeições pagas.

2. Modo de Pagamento:
• Em Dinheiro
• Por Transferência Bancária para o IBAN-PT 50 0018 239200307368020 62 do Banco
Santander, entregando o comprovativo identificando o aluno o contribuinte e a escola
(pessoalmente ou pelo aluno) à nossa colaboradora, ou
• Via e-mail cmmoita@lx.gertal.pt
3. A aquisição da senha de refeição deverá ser com a antecedência mínima de 24 horas. Caso não
aconteça a refeição sofrerá um agravamento de 0.30€.
A anulação da refeição até às 9h30m do próprio dia, dará direito a transferir essa refeição para o dia seguinte. A
comunicação dessa anulação deverá ser efetuada à nossa colaboradora através do seguinte número telefone:

Maria de Jesus- 915354530
Gratos pela vossa compreensão.

•

JI / BREJOS

Estimados Encarregados de Educação,
O funcionamento da venda de senhas compreende algumas normas que passamos a referir:
1. Pagamentos:
Devem ser efectuados junta da nossa colaboradora de 2.ª a 6.ª feira entre as 10:00 e as 10:00.
Sempre que possível aconselhamos a adquirir as senhas mensalmente até dia 10 de cada mês
Só serão servidas as refeições pagas.

2. Modo de Pagamento:
• Em Dinheiro
• Por Transferência Bancária para o IBAN-PT 50 0018 239200307368020 62 do Banco
Santander, entregando o comprovativo identificando o aluno o contribuinte e a escola
(pessoalmente ou pelo aluno) à nossa colaboradora, ou
• Via e-mail cmmoita@lx.gertal.pt
3. A aquisição da senha de refeição deverá ser com a antecedência mínima de 24 horas. Caso não
aconteça a refeição sofrerá um agravamento de 0.30€.
A anulação da refeição até às 9h30m do próprio dia, dará direito a transferir essa refeição para o dia seguinte. A
comunicação dessa anulação deverá ser efetuada à nossa colaboradora através do seguinte número telefone:

ANA CRISTINA - 915354731
Gratos pela vossa compreensão.

EB/ PENTEADO

Estimados Encarregados de Educação,
O funcionamento da venda de senhas compreende algumas normas que passamos a referir:
1. Pagamentos:
Devem ser efectuados junta da nossa colaboradora de 2.ª a 6.ª feira entre as 10:00 e as 10:00.
Sempre que possível aconselhamos a adquirir as senhas mensalmente até dia 8 de cada mês
Só serão servidas as refeições pagas.

2. Modo de Pagamento:
• Em Dinheiro
• Por Transferência Bancária para o IBAN-PT 50 0018 239200307368020 62 do Banco
Santander, entregando o comprovativo identificando o aluno o contribuinte e a escola
(pessoalmente ou pelo aluno) à nossa colaboradora, ou
• Via e-mail cmmoita@lx.gertal.pt
3. A aquisição da senha de refeição deverá ser com a antecedência mínima de 24 horas. Caso não
aconteça a refeição sofrerá um agravamento de 0.30€.
A anulação da refeição até às 9h30m do próprio dia, dará direito a transferir essa refeição para o dia seguinte. A
comunicação dessa anulação deverá ser efetuada à nossa colaboradora através do seguinte número telefone:

ANABELA - 915354978
Gratos pela vossa compreensão.

•

EB/ CHÃO DURO

Estimados Encarregados de Educação,
O funcionamento da venda de senhas compreende algumas normas que passamos a referir:
1. Pagamentos:
Devem ser efectuados junta da nossa colaboradora de 2.ª a 6.ª feira entre as 10:00 e as 10:00.
Sempre que possível aconselhamos a adquirir as senhas mensalmente até dia 10 de cada mês
Só serão servidas as refeições pagas.

2. Modo de Pagamento:
• Em Dinheiro
• Por Transferência Bancária para o IBAN-PT 50 0018 239200307368020 62 do Banco
Santander, entregando o comprovativo identificando o aluno o contribuinte e a escola
(pessoalmente ou pelo aluno) à nossa colaboradora, ou
• Via e-mail cmmoita@lx.gertal.pt
3. A aquisição da senha de refeição deverá ser com a antecedência mínima de 24 horas. Caso não
aconteça a refeição sofrerá um agravamento de 0.30€.
A anulação da refeição até às 9h30m do próprio dia, dará direito a transferir essa refeição para o dia seguinte. A
comunicação dessa anulação deverá ser efetuada à nossa colaboradora através do seguinte número telefone:

ADELAIDE - 915354995
Gratos pela vossa compreensão.

•

JI / CARVALHINHO

Estimados Encarregados de Educação,
O funcionamento da venda de senhas compreende algumas normas que passamos a referir:
1. Pagamentos:
Devem ser efectuados junta da nossa colaboradora de 2.ª a 6.ª feira entre as 9:30 e as 10:00.
Sempre que possível aconselhamos a adquirir as senhas mensalmente até dia 10 de cada mês
Só serão servidas as refeições pagas.

2. Modo de Pagamento:
• Em Dinheiro
• Por Transferência Bancária para o IBAN-PT 50 0018 239200307368020 62 do Banco
Santander, entregando o comprovativo identificando o aluno o contribuinte e a escola
(pessoalmente ou pelo aluno) à nossa colaboradora, ou
• Via e-mail cmmoita@lx.gertal.pt
3. A aquisição da senha de refeição deverá ser com a antecedência mínima de 24 horas. Caso não
aconteça a refeição sofrerá um agravamento de 0.30€.
A anulação da refeição até às 9h30m do próprio dia, dará direito a transferir essa refeição para o dia seguinte. A
comunicação dessa anulação deverá ser efetuada à nossa colaboradora através do seguinte número telefone:

PATRICIA - 915355637
Gratos pela vossa compreensão.

•

EB / GAIO

Estimados Encarregados de Educação,
O funcionamento da venda de senhas compreende algumas normas que passamos a referir:
1. Pagamentos:
Devem ser efectuados junta da nossa colaboradora de 2.ª a 6.ª feira entre as 9:30 e as 10:00.
Sempre que possível aconselhamos a adquirir as senhas mensalmente até dia 10 de cada mês
Só serão servidas as refeições pagas.

2. Modo de Pagamento:
• Em Dinheiro
• Por Transferência Bancária para o IBAN-PT 50 0018 239200307368020 62 do Banco
Santander, entregando o comprovativo identificando o aluno o contribuinte e a escola
(pessoalmente ou pelo aluno) à nossa colaboradora, ou
• Via e-mail cmmoita@lx.gertal.pt
3. A aquisição da senha de refeição deverá ser com a antecedência mínima de 24 horas. Caso não
aconteça a refeição sofrerá um agravamento de 0.30€.
A anulação da refeição até às 9h30m do próprio dia, dará direito a transferir essa refeição para o dia seguinte. A
comunicação dessa anulação deverá ser efetuada à nossa colaboradora através do seguinte número telefone:

MAIA GUERREIRO - 915355975
Gratos pela vossa compreensão.

•

EB/ JI ROSÁRIO

Estimados Encarregados de Educação,
O funcionamento da venda de senhas compreende algumas normas que passamos a referir:
1. Pagamentos:
Devem ser efectuados junta da nossa colaboradora de 2.ª a 6.ª feira entre as 9:30 e as 10:00.
Sempre que possível aconselhamos a adquirir as senhas mensalmente até dia 10 de cada mês
Só serão servidas as refeições pagas.

2. Modo de Pagamento:
• Em Dinheiro
• Por Transferência Bancária para o IBAN-PT 50 0018 239200307368020 62 do Banco
Santander, entregando o comprovativo identificando o aluno o contribuinte e a escola
(pessoalmente ou pelo aluno) à nossa colaboradora, ou
• Via e-mail cmmoita@lx.gertal.pt
3. A aquisição da senha de refeição deverá ser com a antecedência mínima de 24 horas. Caso não
aconteça a refeição sofrerá um agravamento de 0.30€.
A anulação da refeição até às 9h30m do próprio dia, dará direito a transferir essa refeição para o dia seguinte. A
comunicação dessa anulação deverá ser efetuada à nossa colaboradora através do seguinte número telefone:

MARIA ADELINA - 915356921
Gratos pela vossa compreensão.

•

EB / SARILHOS PEQUENOS

Estimados Encarregados de Educação,
O funcionamento da venda de senhas compreende algumas normas que passamos a referir:
1. Pagamentos:
Devem ser efectuados junta da nossa colaboradora de 2.ª a 6.ª feira entre as 9:00 e as 10:00.
Sempre que possível aconselhamos a adquirir as senhas mensalmente até dia 10 de cada mês
Só serão servidas as refeições pagas.

2. Modo de Pagamento:
• Em Dinheiro
• Por Transferência Bancária para o IBAN-PT 50 0018239200307368020 62 do Banco
Santander, entregando o comprovativo identificando o aluno o contribuinte e a escola
(pessoalmente ou pelo aluno) à nossa colaboradora, ou
• Via e-mail cmmoita@lx.gertal.pt
3. A aquisição da senha de refeição deverá ser com a antecedência mínima de 24 horas. Caso não
aconteça a refeição sofrerá um agravamento de 0.30€.
A anulação da refeição até às 9h30m do próprio dia, dará direito a transferir essa refeição para o dia seguinte. A
comunicação dessa anulação deverá ser efetuada à nossa colaboradora através do seguinte número telefone:

MILENA - 915357866
Gratos pela vossa compreensão.

•

EB/ JI ALHOS VEDROS Nº2

Estimados Encarregados de Educação,
O funcionamento da venda de senhas compreende algumas normas que passamos a referir:
1. Pagamentos:
Devem ser efectuados junta da nossa colaboradora de 2.ª a 6.ª feira entre as 9:00 e as 10:00.
Sempre que possível aconselhamos a adquirir as senhas mensalmente até dia 10 de cada mês
Só serão servidas as refeições pagas.

2. Modo de Pagamento:
• Em Dinheiro
• Por Transferência Bancária para o IBAN-PT 50 0018 239200307368020 62 do Banco
Santander, entregando o comprovativo identificando o aluno o contribuinte e a escola
(pessoalmente ou pelo aluno) à nossa colaboradora, ou
• Via e-mail cmmoita@lx.gertal.pt
3. A aquisição da senha de refeição deverá ser com a antecedência mínima de 24 horas. Caso não
aconteça a refeição sofrerá um agravamento de 0.30€.
A anulação da refeição até às 9h30m do próprio dia, dará direito a transferir essa refeição para o dia seguinte. A
comunicação dessa anulação deverá ser efetuada à nossa colaboradora através do seguinte número telefone:

ZULMIRA- 913460184
Gratos pela vossa compreensão.

•

EB / JI MOITA nº1 (Palharão)

Estimados Encarregados de Educação,
O funcionamento da venda de senhas compreende algumas normas que passamos a referir:
1. Pagamentos:
Devem ser efectuados junta da nossa colaboradora de 2.ª a 6.ª feira entre as 9:30 e as 10:00.
Sempre que possível aconselhamos a adquirir as senhas mensalmente até dia 10 de cada mês
Só serão servidas as refeições pagas.

2. Modo de Pagamento:
• Em Dinheiro
• Por Transferência Bancária para o IBAN-PT 50 0018 239200307368020 62 do Banco
Santander, entregando o comprovativo identificando o aluno o contribuinte e a escola
(pessoalmente ou pelo aluno) à nossa colaboradora, ou
• Via e-mail cmmoita@lx.gertal.pt
3. A aquisição da senha de refeição deverá ser com a antecedência mínima de 24 horas. Caso não
aconteça a refeição sofrerá um agravamento de 0.30€.
A anulação da refeição até às 9h30m do próprio dia, dará direito a transferir essa refeição para o dia seguinte. A
comunicação dessa anulação deverá ser efetuada à nossa colaboradora através do seguinte número telefone:

CRISTINA - 910155931
Gratos pela vossa compreensão.

•

EB / BARRA CHEIA

Estimados Encarregados de Educação,
O funcionamento da venda de senhas compreende algumas normas que passamos a referir:
1. Pagamentos:
Devem ser efectuados junta da nossa colaboradora de 2.ª a 6.ª feira entre as 9:00 e as 10:00.
Sempre que possível aconselhamos a adquirir as senhas mensalmente até dia 10 de cada mês
Só serão servidas as refeições pagas.

2. Modo de Pagamento:
• Em Dinheiro
• Por Transferência Bancária para o IBAN-PT 50 0018 239200307368020 62 do Banco
Santander, entregando o comprovativo identificando o aluno o contribuinte e a escola
(pessoalmente ou pelo aluno) à nossa colaboradora, ou
• Via e-mail cmmoita@lx.gertal.pt
3. A aquisição da senha de refeição deverá ser com a antecedência mínima de 24 horas. Caso não
aconteça a refeição sofrerá um agravamento de 0.30€.
A anulação da refeição até às 9h30m do próprio dia, dará direito a transferir essa refeição para o dia seguinte. A
comunicação dessa anulação deverá ser efetuada à nossa colaboradora através do seguinte número telefone:

Ana Maria Moura- 910729932
Gratos pela vossa compreensão.

•

JI / SARILHOS PEQUENOS

Estimados Encarregados de Educação,
O funcionamento da venda de senhas compreende algumas normas que passamos a referir:
1. Pagamentos:
Devem ser efectuados junta da nossa colaboradora de 2.ª a 6.ª feira entre as 10:00 e as 10:00.
Sempre que possível aconselhamos a adquirir as senhas mensalmente até dia 10 de cada mês
Só serão servidas as refeições pagas.

2. Modo de Pagamento:
• Em Dinheiro
• Por Transferência Bancária para o IBAN-PT 50 0018 239200307368020 62 do Banco
Santander, entregando o comprovativo identificando o aluno o contribuinte e a escola
(pessoalmente ou pelo aluno) à nossa colaboradora, ou
• Via e-mail cmmoita@lx.gertal.pt
3. A aquisição da senha de refeição deverá ser com a antecedência mínima de 24 horas. Caso não
aconteça a refeição sofrerá um agravamento de 0.30€.
A anulação da refeição até às 9h30m do próprio dia, dará direito a transferir essa refeição para o dia seguinte. A
comunicação dessa anulação deverá ser efetuada à nossa colaboradora através do seguinte número telefone:

MARIA GERTUDES- 910558001
Gratos pela vossa compreensão.
•

EB/ BAIXA BANHEIRA Nº3

Estimados Encarregados de Educação,
O funcionamento da venda de senhas compreende algumas normas que passamos a referir:
1. Pagamentos:
Devem ser efectuados junta da nossa colaboradora de 2.ª a 6.ª feira entre as 8:00 e as 10:00.
Sempre que possível aconselhamos a adquirir as senhas mensalmente até dia 10 de cada mês
Só serão servidas as refeições pagas.

2. Modo de Pagamento:
• Em Dinheiro
• Por Transferência Bancária para o IBAN-PT 50 0018 239200307368020 62 do Banco
Santander, entregando o comprovativo identificando o aluno o contribuinte e a escola
(pessoalmente ou pelo aluno) à nossa colaboradora, ou
• Via e-mail cmmoita@lx.gertal.pt
3. A aquisição da senha de refeição deverá ser com a antecedência mínima de 24 horas. Caso não
aconteça a refeição sofrerá um agravamento de 0.30€.
A anulação da refeição até às 9h30m do próprio dia, dará direito a transferir essa refeição para o dia seguinte. A
comunicação dessa anulação deverá ser efetuada à nossa colaboradora através do seguinte número telefone:

INACIA VALIDO - 915339287
Gratos pela vossa compreensão.

•

EB/JI BAIXA DA BANHEIRA Nº1

Estimados Encarregados de Educação,
O funcionamento da venda de senhas compreende algumas normas que passamos a referir:
1. Pagamentos:
Devem ser efectuados junta da nossa colaboradora de 2.ª a 6.ª feira entre as 8:00 e as 10:00.
Sempre que possível aconselhamos a adquirir as senhas mensalmente até dia 10 de cada mês
Só serão servidas as refeições pagas.

2. Modo de Pagamento:
• Em Dinheiro
• Por Transferência Bancária para o IBAN-PT 50 0018 239200307368020 62 do Banco
Santander, entregando o comprovativo identificando o aluno o contribuinte e a escola
(pessoalmente ou pelo aluno) à nossa colaboradora, ou
• Via e-mail cmmoita@lx.gertal.pt
3. A aquisição da senha de refeição deverá ser com a antecedência mínima de 24 horas. Caso não
aconteça a refeição sofrerá um agravamento de 0.30€.
A anulação da refeição até às 9h30m do próprio dia, dará direito a transferir essa refeição para o dia seguinte. A
comunicação dessa anulação deverá ser efetuada à nossa colaboradora através do seguinte número telefone:

LAURA - 915339736
Gratos pela vossa compreensão.

•

EB/ JI BAIXA DA BANHEIRA Nº4

Estimados Encarregados de Educação,
O funcionamento da venda de senhas compreende algumas normas que passamos a referir:
1. Pagamentos:
Devem ser efectuados junta da nossa colaboradora de 2.ª a 6.ª feira entre as 8:30 e as 10:00.
Sempre que possível aconselhamos a adquirir as senhas mensalmente até dia 10 de cada mês
Só serão servidas as refeições pagas.

2. Modo de Pagamento:
• Em Dinheiro
• Por Transferência Bancária para o IBAN-PT 50 0018 239200307368020 62 do Banco
Santander, entregando o comprovativo identificando o aluno o contribuinte e a escola
(pessoalmente ou pelo aluno) à nossa colaboradora, ou
• Via e-mail cmmoita@lx.gertal.pt
3. A aquisição da senha de refeição deverá ser com a antecedência mínima de 24 horas. Caso não
aconteça a refeição sofrerá um agravamento de 0.30€.
A anulação da refeição até às 9h30m do próprio dia, dará direito a transferir essa refeição para o dia seguinte. A
comunicação dessa anulação deverá ser efetuada à nossa colaboradora através do seguinte número telefone:

CHEYLLA - 915339707
Gratos pela vossa compreensão.

•

EB/JI BAIXA DA BANHEIRA Nº2e7

Estimados Encarregados de Educação,
O funcionamento da venda de senhas compreende algumas normas que passamos a referir:
1. Pagamentos:
Devem ser efectuados junta da nossa colaboradora de 2.ª a 6.ª feira entre as 8:00 e as 10:00.
Sempre que possível aconselhamos a adquirir as senhas mensalmente até dia 10 de cada mês
Só serão servidas as refeições pagas.

2. Modo de Pagamento:
• Em Dinheiro
• Por Transferência Bancária para o IBAN-PT 50 0018 239200307368020 62 do Banco
Santander, entregando o comprovativo identificando o aluno o contribuinte e a escola
(pessoalmente ou pelo aluno) à nossa colaboradora, ou
• Via e-mail cmmoita@lx.gertal.pt
3. A aquisição da senha de refeição deverá ser com a antecedência mínima de 24 horas. Caso não
aconteça a refeição sofrerá um agravamento de 0.30€.
A anulação da refeição até às 9h30m do próprio dia, dará direito a transferir essa refeição para o dia seguinte. A
comunicação dessa anulação deverá ser efetuada à nossa colaboradora através do seguinte número telefone:

MARIA LURDES- 915339267
Gratos pela vossa compreensão.

•

EB/JI VALE AMOREIRA Nº1

Estimados Encarregados de Educação,
O funcionamento da venda de senhas compreende algumas normas que passamos a referir:
1. Pagamentos:
Devem ser efectuados junta da nossa colaboradora de 2.ª a 6.ª feira entre as 8:30 e as 10:00.
Sempre que possível aconselhamos a adquirir as senhas mensalmente até dia 10 de cada mês
Só serão servidas as refeições pagas.

2. Modo de Pagamento:
• Em Dinheiro
• Por Transferência Bancária para o IBAN-PT 50 0018 239200307368020 62 do Banco
Santander, entregando o comprovativo identificando o aluno o contribuinte e a escola
(pessoalmente ou pelo aluno) à nossa colaboradora, ou
• Via e-mail cmmoita@lx.gertal.pt
3. A aquisição da senha de refeição deverá ser com a antecedência mínima de 24 horas. Caso não
aconteça a refeição sofrerá um agravamento de 0.30€.
A anulação da refeição até às 9h30m do próprio dia, dará direito a transferir essa refeição para o dia seguinte. A
comunicação dessa anulação deverá ser efetuada à nossa colaboradora através do seguinte número telefone:

ANA CRISTINA - 915338909
Gratos pela vossa compreensão.

•

EB/JI VALE AMOREIA Nº2

Estimados Encarregados de Educação,
O funcionamento da venda de senhas compreende algumas normas que passamos a referir:
1. Pagamentos:
Devem ser efectuados junta da nossa colaboradora de 2.ª a 6.ª feira entre as 8:00 e as 10:00.
Sempre que possível aconselhamos a adquirir as senhas mensalmente até dia 10 de cada mês
Só serão servidas as refeições pagas.

2. Modo de Pagamento:
• Em Dinheiro
• Por Transferência Bancária para o IBAN-PT 50 0018 239200307378020 62 do Banco
Santander, entregando o comprovativo identificando o aluno o contribuinte e a escola
(pessoalmente ou pelo aluno) à nossa colaboradora, ou
• Via e-mail cmmoita@lx.gertal.pt
3. A aquisição da senha de refeição deverá ser com a antecedência mínima de 24 horas. Caso não
aconteça a refeição sofrerá um agravamento de 0.30€.
A anulação da refeição até às 9h30m do próprio dia, dará direito a transferir essa refeição para o dia seguinte. A
comunicação dessa anulação deverá ser efetuada à nossa colaboradora através do seguinte número telefone:

VERA LUCIA - 915340007
Gratos pela vossa compreensão.

•

EB / JI MOITA Nº2

Estimados Encarregados de Educação,
O funcionamento da venda de senhas compreende algumas normas que passamos a referir:
1. Pagamentos:
Devem ser efectuados junta da nossa colaboradora de 2.ª a 6.ª feira entre as 8:00 e as 10:00.
Sempre que possível aconselhamos a adquirir as senhas mensalmente até dia 10 de cada mês
Só serão servidas as refeições pagas.

2. Modo de Pagamento:
• Em Dinheiro
• Por Transferência Bancária para o IBAN-PT 50 0018 239200307368020 62 do Banco
Santander, entregando o comprovativo identificando o aluno o contribuinte e a escola
(pessoalmente ou pelo aluno) à nossa colaboradora, ou
• Via e-mail cmmoita@lx.gertal.pt
3. A aquisição da senha de refeição deverá ser com a antecedência mínima de 24 horas. Caso não
aconteça a refeição sofrerá um agravamento de 0.30€.
A anulação da refeição até às 9h30m do próprio dia, dará direito a transferir essa refeição para o dia seguinte. A
comunicação dessa anulação deverá ser efetuada à nossa colaboradora através do seguinte número telefone:

ISABEL TERÊNCIO - 915340085
Gratos pela vossa compreensão.

•

EB/ MOITA Nº1

Estimados Encarregados de Educação,
O funcionamento da venda de senhas compreende algumas normas que passamos a referir:
1. Pagamentos:
Devem ser efectuados junta da nossa colaboradora de 2.ª a 6.ª feira entre as 8:00 e as 10:00.
Sempre que possível aconselhamos a adquirir as senhas mensalmente até dia 10 de cada mês
Só serão servidas as refeições pagas.

2. Modo de Pagamento:
• Em Dinheiro
• Por Transferência Bancária para o IBAN-PT 50 0018 239200307368020 62 do Banco
Santander, entregando o comprovativo identificando o aluno o contribuinte e a escola
(pessoalmente ou pelo aluno) à nossa colaboradora, ou
• Via e-mail cmmoita@lx.gertal.pt
3. A aquisição da senha de refeição deverá ser com a antecedência mínima de 24 horas. Caso não
aconteça a refeição sofrerá um agravamento de 0.30€.
A anulação da refeição até às 9h30m do próprio dia, dará direito a transferir essa refeição para o dia seguinte. A
comunicação dessa anulação deverá ser efetuada à nossa colaboradora através do seguinte número telefone:

FATIMA ALVES - 915347207
Gratos pela vossa compreensão.

•

EB/JI ALHOS VEDROS Nº3

