
 

Senhores Pais, 

A Cantina Misericórdia oferecerá um serviço de conveniência aos pais. Trata-se do KIT 

LANCHE. A criança escolherá o que deseja comer antecipadamente junto aos pais, e o 

kit será entregue na sala de aula um pouco antes do horário do lanche no dia 

escolhido. 

Esse tipo de sistema facilita aos responsáveis, pois proporciona maior prática e 

comodidade no dia a dia, além de garantir uma variedade na alimentação e um lanche 

saudável para a criança. 

O KIT LANCHE  será composto por: uma bebida, um lanche e uma sobremesa. O valor 

do KIT LANCHE será de R$ 10,00. 

As opções são:  

BEBIDAS LANCHES SOBREMESAS 

Suco de caixinha  
(laranja/uva/maracujá) 

 

Pão de queijo 
 

Fruta: maçã / banana ou 
pera 

 

Toddynho 
Bisnaguinha (3 unid) 

manteiga ou requeijão 

 

Gelatina : morango ou uva 

 

Água de coco 
Enroladinho de presunto 

e queijo 

 

Danone (garrafinha) 

 

Suco Ades: morango/uva 
 

Biscoito de polvilho 40g 
Barra de cereal: chocolate 

ou morango 

OBS: a escolha da combinação entre bebida, lanche e sobremesa é a critério da 

criança/ responsável. 

O pedido e pagamento deverão ser feitos no mínimo com 24 horas de antecedência 

dentro do horário de funcionamento da cantina das 7h às 16h.  

Das seguintes formas: 

➢ por telefone: 3688-1689 (cantina)  
➢ via email: adriano_capelli@hotmail.com (pedido com o pagamento) 

➢ whatts app: 98108-5990 (pedido com o pagamento) 

Para pagamento aceitamos: débito, crédito e depósito bancário.  Conta Bradesco, AG: 

1221 - C/C: 69998-5 – CNPJ: 02.742.596/0001-20 – Cantina Misericórdia Ltda Me 

IMPORTANTE: Caso ocorra a falta do aluno no dia sem a prévia comunicação do 

responsável diretamente na cantina, o Kit Lanche ficará a disposição para ser retirado 

no mesmo dia , não sendo possível a substituição dos produtos para uma próxima 

data. 

Logo teremos mais opções de cardápio que serão divulgadas via site do colégio.  

Att Adriano Capelli 

mailto:adriano_capelli@hotmail.com

