MA
ARCAÇÃO E D
DESMARCAÇ
ÇÃO DE REFEIÇÕES
NA ESCOLA EB
B 2,3 PROF. NORONHA FEIO
F

o e desmarcaação de refe
eições é feitaa exclusivam
mente através do sistemaa informático destinado a
A marcação
esse fim.
A marcação
o deve ser feita preferencialmente noos Kiosks no átrio da esccola. Pode seer feita tamb
bém no site da
d
escola http:://aepnoronhafeio.net/ também
t
no Kiosk. (Para os alunos co
om maior difficuldade pod
de ser feita na
n
papelaria, m
mas esta situação deve se
er excecionaal, para não sobrecarrega
s
ar os serviçoss).
Para fazer m
marcação e/o
ou desmarca
ação de refeiições é necesssário:
1‐ Acederr na escola co
om o cartão de aluno.
2‐ Acederr através do site da escola com o códdigo de aluno ou do encarregado dee educação (vver instruçõees
no sitee).
3‐ Cumprrir o prazo dee marcação.
4‐ Ter saldo suficientee no cartão (alunos
(
com escalão A tê
êm direito a refeição graatuita; alunos com escalãão
B pagaam metade do
d valor da refeição
r
– 0,,73€; alunos sem estes escalões
e
paggam 1,46€). No
N horário de
d
marcaçção com mullta, acresce o valor de 0,330€, indepen
ndentemente de beneficciar ou não de
d redução.
HORÁRIOS E PRAZO
Podem ser marcadas refeições com
m muita anttecedência, relativamentte ao dia em
m causa. Ou
u seja: não há
h
limite de diaas de anteceedência.
Também nãão há limite de número
o de refeiçõees que cada utente pode marcar dee uma só ve
ez, embora só
s
possa marcar uma para cada dia.
MARCAÇÃO
O SEM MULTTA
‐ O limite dee marcação sem multa são
s as 17:00hh do dia ante
erior. A partir daí – e atéé às 10:30h do
d próprio dia
– é possíveel a marcaçãão mas o va
alor é acresccido de multa. Após essa hora já nnão podem ser marcadaas
refeições. N
No caso refeeições para segunda‐feiira, considerra‐se vésperra a sexta‐feeira, ou seja
a as refeiçõees
marcadas durante o fim
m‐de‐semana
a já são consiideradas no período com
m multa.
NO PERÍOD
DO DE MULTTA, APENAS É POSSÍVELL MARCAR 10%
1
DO NÚM
MERO DE REEFEIÇÕES JÁ
Á MARCADAS.
PORTANTO
O, OS ALUNO
OS NUNCA DEVERÃO DEIIXAR A MAR
RCAÇÃO PAR
RA ESSE PERÍ
RÍODO PORQ
QUE TAL POD
DE
E
JÁ NÃO SEER POSSÍVELL. SÓ ASSIM
M É POSSIVEEL GARANTIR ALIMENTOS PARA TO
ODAS AS MARCAÇÕES
M
EVITAR A CONFEÇÃO APRESSADA
A
DE
D ALIMENTTOS PARA OSS ÚLTIMOS QUE
Q VÃO ALM
MOÇAR.

DESMARCA
AÇÃO
A desmarcaação só é posssível no perríodo sem m ulta (até às 17:00h
1
do diia anterior). Após essa ho
ora, o sistem
ma
informático
o bloqueia ass desmarcaçõ
ões para os uutentes.

EXCEÇÕES:
1‐ Em caso de doença súbita
s
– APENAS NESSA SSITUAÇÃO ‐ durante o período com multa, pode
e ser solicitad
da
a desmaarcação à escola – direta
amente ou aatravés de te
elefone ‐214
4241590. Esssa desmarcação será feitta
exclusivaamente pelo
os serviços da escola. A
APÓS AS 10
0:30H NÃO PODE SER D
DESMARCAD
DA NENHUM
MA
REFEIÇÃO EM CASO ALGUM POR
RQUE A CON FEÇÃO JÁ FO
OI INICIADA.
2‐ Após as 10:30h, dirretamente na cozinha à hora da re
efeição, a responsável ppela cozinha pode marcaar
refeições com multaa. MAS APENAS SE AIND
DA HOUVER
R ALIMENTOS SUFICIENTTES e no final do turno –
o das 14:00h..
próximo
ÇÃO DE REFEEIÇÕES É DA
A INTEIRA R
RESPONSABIILIDADE DO UTENTE. N
NINGUÉM É OBRIGADO A
A MARCAÇ
MARCAR R
REFEIÇÃO MAS
M
QUEM O FIZER É OBRIGADO A CONSUM
MI‐LA. QUEM
M FOR REIN
NCIDENTE NA
N
MARCAÇÃO
O DE REFEIÇ
ÇÕES SEM QUE
Q AS CONSSUMA PASSSARÁ A PAGAR O VALO
OR TOTAL DA
A REFEIÇÃO –
4,10€, DUR
RANTE UM PERÍODO A DEFINIR DEE ACORDO COM A GRA
AVIDADE DA
A SITUAÇÃO
O. APÓS ESSSE
PERÍODO, SSE HOUVER
R NOVA REINCIDÊNCIA ESSE PREÇO
O PODERÁ SER APLICA
ADO ATÉ FIN
NAL DO AN
NO
LETIVO.
O não cump
primento desstas regras significa um ppior serviço e muito desp
perdício.
Contamos ccom todos paara melhorarr o serviço e evitar que sejam lançadas sobras dee alimentos para
p
o lixo.
Queijas, 03 de outubro de 2014
A Coo rdenadora de
d Escola

enço
M anuela Loure
_______
_____________________
___________
_________

In
nformação ssobre marcaçção de almo
oços
(Aditamento)

No caso das refeições para
p
segunda‐feira, conssidera‐se vésspera a sexta
a‐feira, ou seeja as refeições marcadaas
durante o fiim‐de‐seman
na já são con
nsideradas noo período co
om multa.

Queijas, 06 de outubro de 2014
A Coo rdenadora de
d Escola

enço
M anuela Loure
_____________________
___________
_________
_______

