Santo André, 27 de janeiro de 2021
Prezados Pais e responsáveis
O Restaurante e Cantina Sabor e Amor, traz informações sobre os seus serviços para o ano de 2021:

RESTAURANTE
1- PERÍODO COMPLEMENTAR
a) Contratação Mensal todos os dias
Completo: Café da manhã, almoço e lanche da tarde ................................. R$ 435,00
Almoço e um lanche (manhã ou tarde) ......................................................... R$ 370,00
Somente almoço............................................................................................. R$ 270,00
Somente um lanche (manhã ou tarde) ........................................................... R$ 120,00
Ambos os lanches........................................................................................... R$ 240,00
b) Contratação Mensal duas ou três vezes na semana: solicitar valores
c) Refeição avulsa
Café da manhã ou lanche da tarde.................................................................R$ 7,50
Almoço............................................................................................................ R$ 16,00
2- CONTRATAÇÃO: via telefone ou whatsapp (11) 99123-1033 - Anderson
Obs: Refeição avulsa, encomendar com 1 dia de antecedência, informando nome e ano escolar
do aluno.
3- PAGAMENTO: efetuado no ato da encomenda, por meio de transferência bancária ou PIX,
colaborando desta forma, com o distanciamento social necessário neste momento.

CANTINA
1- ITENS DE VENDA

2- ENCOMENDA
a) Fundamental I: via whatsapp (11) 99123-1033 – Anderson, informando nome e ano
escolar do aluno e com um dia de antecedência ou até às 13 horas do dia de consumo.
b) Fundamental II, não será necessária a encomenda antecipada.
3- PAGAMENTO:
a) Fundamental I: efetuado no ato da encomenda, por meio de transferência bancária ou PIX,
colaborando desta forma, com o distanciamento social necessário neste momento.
b) Fundamental II, alunos do 6º ano à 3ª série do Ensino Médio, poderão fazer o pagamento
presencial, diretamente na cantina, atendendo aos protocolos de distanciamento e
revezamento do horário de lanche, organizados pela cantina e escola, respectivamente.
O Restaurante e Cantina Sabor e Amor, declara atender aos protocolos de higienização e
manipulação de alimentos conforme normas estabelecidas pela vigilância sanitária e órgãos
competentes, zelando pela segurança das crianças e consumidores dos seus produtos. Reitera
que todos os itens serão servidos em embalagens individuais e descartáveis.
À disposição para qualquer esclarecimento,
Atenciosamente,
Anderson Oliveira
(11) 99123-1033
e-mail: restaurante.saboreamor@gmail.com

