Fornecimento de refeições em regime take-away durante a interrupção letiva de
2 a 4 fevereiro de 2022
No âmbito da necessidade de assegurar a prestação de apoios alimentares a crianças e alunos
beneficiários do escalão A e B da ação social escolar dos estabelecimentos de educação pré-escolar e
1º, 2º e 3º ciclo do ensino básico e ensino secundário da rede pública do concelho de Odivelas, de acordo
com o valor* das refeições para o ano letivo 2021/2022:

Grau de ensino

Pré-escolar e 1º ciclo
2º e 3º ciclo

Tipo de

Valor por Refeição

Valor por Refeição

Refeição

Escalão B

Escalão A

Almoço

0,73€

0,00€

Lanche

0,18€

0,00€

Almoço

0,73€

0,00€

*O valor do almoço é fixado por Despacho do Ministério de Educação. O valor do lanche é definido pelo Executivo Municipal.

Estas refeições serão disponibilizadas nos dias 2, 3 e 4 fevereiro.
•

Marcação das refeições os encarregados de educação deverão fazê-la junto na Câmara
Municipal de Odivelas, através do endereço eletrónico: sase.refeitorios@cm-odivelas.pt ou para
o seguinte contacto telefónico: 924294694.

•

A marcação das refeições de 2 a 4 fevereiro 2022 deverá ser feita de véspera, até às
16horas.

•

O levantamento das refeições escolares deverá ocorrer nos pontos de levantamento
definidos, por Agrupamentos de Escola, no horário compreendido entre as 12h30 e as
13h30, devendo o encarregado de educação identificar o nome da (s) criança (s) e/ou aluno (s),
assim como o seu estabelecimento de ensino de frequência.

Estabelecimentos de ensino para levantamento das refeições, em regime takeaway (Pré-Escolar, 1º Ciclo, 2º/3º Ciclo) do escalão A e B da Ação Social Escolar
Horários de levantamento 12h.30m – 13h.30m

Agrupamentos de Escolas

AE Sudoeste de Odivelas

Estabelecimentos de
ensino

Estabelecimento de ensino
para levantamento das
refeições escolares

EB2/3 António Gedeão

EB2/3 António Gedeão

EB Sophia Mello Breyner

EB Sophia Mello Breyner

EB Quinta das Dálias

EB Quinta das Dálias

EB Casais de Trigache

EB Casais de Trigache

EB Veiga Ferreira

EB Veiga Ferreira

