“Deem graças ao Senhor, porque ele é bom. O seu amor dura para sempre! Salmos 136:1

São Paulo, 30 de Janeiro de 2018

Comunicado: Lanche Coletivo

Srs. Pais,
Enviamos abaixo algumas informações importantes a respeito do Lanche Coletivo, uma tradição que temos em
nosso Colégio há alguns anos com a intenção de oferecer uma refeição de qualidade para seus filhos.

Valor mensal: R$ 140,00 (Jardim I, Jardim II e 1ºanos)
Valor mensal: R$ 150,00 (2º e 3º anos)
Data do vencimento: Todo dia 10 de cada mês
Pagamento com o carnê: Vamos entregar o carnê para os pais que aderirem ao Lanche Coletivo.
Data do início: 10/02/2018
Pagamentos: Via agenda x professora ou na Secretaria do CAT
Importante:
1. Os lanches das turmas serão sempre coletivos. Está terminantemente proibido trazer salgadinhos do
tipo Chips ou refrigerantes para o lanche.
2. Solicitamos aos pais que não aderirem ao lanche coletivo que façam o acompanhamento do cardápio
estipulado pelo CAT. Estamos preservando a saúde de seu filho (a).
3. A taxa de lanche deverá estar sempre em dia. O atraso sem comunicação à orientação acarretará a
suspensão imediata deste serviço. No dia seguinte seu filho deverá trazer o seu lanchinho de casa.
4. Nos meses de férias escolares não será cobrada taxa de lanche.
5. Teremos uma cantineira responsável pelo lanche coletivo.
6. As professoras estarão junto com os alunos durante o lanche, incentivando e ensinando sobre
alimentação mais saudável.
7. Se o aluno desistir do lanche para o próximo mês, avise com no mínimo 10 dias de antecedência POR
ESCRITO NA AGENDA.
8. Vamos caprichar para que o lanche coletivo seja um sucesso entre os alunos.
9. O sistema do lanche é self-service, cada criança terá a sua bandeja individual.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Atenção – Devolver assinado
Confirmação de participação do LANCHE COLETIVO
Eu _________________________________________________________________________________
autorizo meu(minha) filho(a): ___________________________________________________________
da turma: _______________ a participar do LANCHE COLETIVO com início no dia _______________,
responsabilizando-me pelo pagamento da taxa de R$ _______,00 todo dia 10 de cada mês. Concordo com
as regras combinadas neste contrato, recebidas por escrito.
1ª Parcela: Dia 10 de Fevereiro
Ciente:
Atenciosamente

Equipe CAT
Nome completo do responsável

________________________________________________________________
Assinatura do responsável
________________________________________________________________

