KIT LANCHE
PADRONIZADO
Prezados pais,

O Colégio Adventista de Campinas com o compromisso do Futuro do seu filho
também na alimentação, iniciará a partir de 10/02/2017 o Kit Lanche Padronizado.
O Kit Lanche Padronizado tem como finalidades balancear a alimentação dos alunos,
disponibilizar uma alimentação nutritiva e facilitar aos pais na compra mensal do lanche,
uma vez que não terá de se preocupar com a compra diária na cantina.
O Kit Lanche Padronizado será entregue na Cantina através de uma ficha
personalizada que o aluno receberá diariamente pela professora.
Solicitamos a sua preciosa atenção em fazer a adesão do Kit Lanche Padronizado até
o dia 07/02/2017 (terça-feira). A adesão poderá ser entregue à professora do seu filho
ou diretamente na Recepção.
Estamos à disposição para qualquer dúvida ou esclarecimento,

Atenciosamente,

Juliano Cavalcante
Tesoureiro – CAC

3519-3800

KIT LANCHE PADRONIZADO
(Formulário de adesão)

ADESÃO: VALOR: R$ 135,00 (mensal)
1º Pagamento: até dia 07/02/2017 (Referente a Fevereiro)
Demais vencimentos: dia 07 de cada mês.

Eu, _____________________________________________________________, responsável pelo aluno
(a)___________________________________________________ do ______ ano _____ quero que meu
filho(a) participe do lanche padronizado na Escola Adventista de Campinas. Responsabilizo-me pelo
pagamento mensal de R$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais) através de carnê.
Estou ciente que o pagamento deverá ser efetuado até o dia 07 de cada mês, caso contrário o
lanche será suspenso a partir do dia 10 do mês em referência.
Data:____/____/____

_____________________________
Assinatura do responsável

ATENÇÃO:
1. Envie o carnê juntamente com o pagamento na agenda do seu filho(a) ou efetue o pagamento na
secretaria ou tesouraria.
2. ATENÇÃO: Para cancelar o lanche é preciso avisar OFICIALMENTE a Secretaria ou Tesouraria com cinco
dias antes do próximo vencimento, CASO CONTRÁRIO O LANCHE SERÁ COB
RADO NORMALMENTE.
3. Se o pagamento não for efetuado na data do vencimento o lanche será suspenso para o aluno até a
quitação do débito.
4. Não enviar o pagamento sem o carnê. Será enviado um recibo de pagamento junto ao carnê.
 O aluno receberá o Kit Lanche somente se tiver enviado a adesão preenchida e o pagamento do
referido mês.
Segunda
Pão de Queijo
Suco
Fruta da época
Sobremesa

1 SALGADO

*CARDÁPIO Educação Infantil e Fundamental I
Terça
Quarta
Quinta
Bisnaguinha com
Requeijão
Suco
Fruta da época
Sobremesa

Mini Salgado Assado
Suco
Fruta da época
Sobremesa

Biscoito de Polvilho
Suco
Fruta da época
Corn Flakes

*CARDÁPIO e Fundamental II Ensino Médio
1 SUCO
1 FRUTA DA ÉPOCA

Sexta
Pão de Forma com
Requeijão
Suco
Fruta da época
Sobremesa

1 SOBREMESA

*O cardápio estará sujeito à alteração conforme disponibilidade de produtos, mantendo a qualidade.

