As s ociação de Pa is do Agrupamento de Escolas Moinhos da Arroja
Agrupa mento de Es colas Moinhos da Arroja – EB1 Ma nuel Coco

INFORMAÇÃO AOS PAIS - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES FÉRIAS DE VERÃO
O ATL da APEEAEMA durante o período de interrupção letiva das férias de verão (a
partir de 26 de Junho) funcionará apenas na Escola EB1 Manuel Coco (fecha o ATL da
EB1 Porto Pinheiro), pelo que todos os educandos que frequentem o ATL durante esse
período terão as suas refeições fornecidas pela empresa GERTAL.
Os encarregados de educação dos alunos que frequentam o ATL têm que declarar por
escrito a sua intenção e interesse em que os seus educandos almocem na escola
durante os meses de junho e julho e adquirir as respetivas senhas de refeição, cujo
preço estabelecido é de 2,15€ para o almoço e de 0,65€ para o pequeno-almoço,
0,65€ para o lanche.
As senhas de refeição poderão ser adquiridas na portaria da Escola Manuel Coco,
sendo o horário afixado pela empresa GERTAL que será à segunda-feira das 8h
às 9h30m.
Nota 1 – Durante o período das interrupções letivas as refeições do 1º ciclo não são
comparticipadas pela CMO, pelo que o valor a pagar pelas senhas de refeição é único
para todos os alunos independentemente do escalão a que pertencem.
Nota 2 – Os encarregados de educação cujos educandos vão frequentar a colónia de
férias devem ter em conta que há dias em que não será necessário adquirir senha, pois
o almoço é pic-nic.

Preencher e devolver às funcionárias do ATL até ao dia 20 de Junho.
Pretendo que o meu educando ___________________________________ almoce na
escola nos dias (assinale com uma cruz):
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