
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AQUILINO RIBEIRO
Sede: Escola Básica 2, 3/ S Aquilino Ribeiro – Cod. 121617

EB1/ JI Pedro Álvares Cabral w EB1/JI Porto Salvo w EB1 Talaíde
Porto Salvo, Oeiras

REFFEITÓRIO - ALMOÇOS
Escola sede

 Todos  os  almoços  devem  ser  marcados  no  SIGE com 

antecedência (pelo menos de véspera).  A aplicação consta 

da página do Agrupamento.  Os alunos poderão marcar na 

Papelaria  da  escola,  mas  atendendo  ao  contexto  é 

aconselhável fazê-lo à distância.

 Podem ser marcados almoços para a semana toda ou mesmo 

para duas semanas.

 Marcar  almoços  no  próprio  dia  só  até  às  10.30h  e  esta   

situação está sujeita à aplicação de uma multa.

 Os Alunos do ASE devem SEMPRE marcar a refeição e se o   

fizerem no próprio dia também serão sujeitos à aplicação de 

uma multa.
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REGIME – TAKE AWAY

 Atendendo a que recebemos orientações no sentido de informarmos 

a empresa sobre o número de refeições servidas nesta modalidade, 

de véspera,  ou no máximo até às 9.00h do próprio dia,  e face à 

dificuldade de sabermos quantos EE optam por esta medida, solicito 

que,  de  véspera,  enviem  um  mail  indicando  o  nome  do 

aluno(a) e a turma, indicando expressamente que pretendem 

a  refeição  nesta  modalidade. No  caso  de  optarem  por  esta 

modalidade para mais do que um dia da semana podem indicar os 

dias e prestar esta informação numa só mensagem. O mail é o de 

uma técnica dos Serviços Administrativos que ficará responsável por 

esta função:  carla.alves@aearibeiro.edu.pt.  Agradecemos que as 

mensagens  de  email  sejam  enviadas  até  às  16.30h 

preferivelmente.

 No  caso  de  não  haver  esta  informação  via  email,  o(a)  aluno(a) 

almoçará no refeitório.

23/09/2020                                                                                        A  

Diretora
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