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Funcionamento da Cantina e do Refeitório 
  
Prezados alunos e familiares, 
Nosso plano de retomada das aulas presenciais implicará mudanças também no formato de             
funcionamento da cantina e do refeitório. Visando ao maior controle e segurança na             
manipulação e distribuição dos alimentos, a Saudável Sabor passará a funcionar da seguinte             
maneira: 
 
●      O atendimento da cantina será em horário reduzido: das 7h às 17h. 
●      O refeitório funcionará das 11h às 13h30. 
● Compras dos lanches e refeições serão efetuadas exclusivamente pelo App           
Saudável Sabor. 
  
Educação Infantil ao Ensino Fundamental I 
  
● Os lanches deverão ser solicitados pelos pais. O pedido será realizado somente através              
do App. 
●      Para os alunos do turno matutino, a solicitação poderá ser realizada a partir das 
17h às 19h do dia anterior, e entre às 6h30 até as 8h do dia em que o aluno deverá receber o                      
lanche. 
● Para os alunos do turno vespertino, a solicitação poderá ser realizada a partir das 17h                
às 19h do dia anterior, e entre às 12h e 14h do dia em que o aluno deverá receber o lanche. 
● Pedidos solicitados fora dos horários estabelecidos podem não ser atendidos, pois             
a equipe precisa de tempo para organizar estoque e logística de distribuição. 
●      O lanche desses alunos será entregue em sala de aula. 
●      Pedido de almoço deve ser realizado até as 11h do dia do consumo. 
  
  
Ensino Fundamental II ao Ensino Médio 
  
●      Os alunos serão atendidos nos horários de seus respectivos intervalos. 
● Os alunos deverão realizar a compra do lanche através do App Saudável Sabor, em               
qualquer horário de funcionamento da cantina (desde que haja disponibilidade no estoque), e             
apresentar o código de barras no ponto de entrega do produto, nos horários de seus               
respectivos intervalos. 
● Os pedidos devem ser realizados de acordo com o grupo de produtos disponíveis em              
cada ponto de entrega. 



● Os alunos já deverão chegar ao atendimento com seus pedidos finalizados e respectivos              
códigos gerados. 
●      Pedido de almoço deve ser realizado até as 11h do dia do consumo. 
  
  
Cardápio e distribuição dos alimentos 
  
Para evitar demora na fila de atendimento, optamos por trabalhar com um cardápio reduzido,              
diminuindo o tempo de espera. Além disso, teremos cinco pontos de atendimento,            
possibilitando agilizar a entrega dos lanches e garantir o menor tempo possível nas filas,              
respeitando a distância mínima de 1,5 metro entre os alunos. 
  
Todos os produtos oferecidos serão divulgados no ícone refeição, quando for almoço e             
pré-pedido para os demais produtos oferecidos pela cantina, todos acessíveis através do App             
Saudável Sabor. Após a escolha do item desejado e finalização da compra, não será possível               
a troca do produto. As vendas serão baseadas na disponibilidade de estoque. 
  
Os alimentos serão oferecidos em embalagens descartáveis, fechadas e individuais e os            
talheres serão descartáveis e entregues protegidos em embalagens individuais. 
  
Organização dos ambientes 
  
As instalações da cantina e do refeitório foram repensadas para esta nova realidade: 
  
●      Em cada ponto de atendimento será entregue um grupo de produtos, 
otimizando o tempo de distribuição do lanche. 
●      As mesas coletivas do refeitório serão substituídas por mesas individuais, 
primando pelo distanciamento necessário neste momento. 
●      Disposição de álcool 70% em cada ponto de distribuição. 
●      Sanitização de todo ambiente de produção e venda no início e ao final de 
cada expediente. 
●      As bancadas serão sanitizadas a cada hora e entre os intervalos de lanches. 
  
Compra e pagamento 
  
Compras com pagamentos em espécie oferecem maior risco de contaminação, por essa razão             
a aquisição de produtos da cantina só será possível por meio do App Saudável Sabor               
(podendo realizar pagamentos através de cartão de crédito e boleto bancário). Nas            
dependências físicas da cantina, não haverá atendimento para movimentação de valores           
em espécie ou qualquer outra forma de pagamento. 
  
App Saudável Sabor 
  
O App Saudável Sabor está disponível nas lojas App Store e Play Store. O acesso ao                
aplicativo se dá através do Login (matrícula do aluno) e Senha (palavra “sabor”). 
  
 
 


