
Refeitório Escolar EB1/JI de Castro Verde  
 
 

Normas de Funcionamento 
 

 
• Com base no regulamento aprovado em Reunião de Câmara em 18 de Janeiro 

de 2010, elaboraram-se as seguintes normas para o funcionamento do 

refeitório escolar: 

 

• O preço da refeição a pagar pelos alunos é igual ao fixado para as escolas dos 

2º e 3º Ciclos do Ensino Básico e Secundário, sendo de 1,46€. 

 

• Para efeitos da acção social escolar (escalões) é aplicado o Regulamento da 

Acção Social Escolar. 

 

• A venda de senhas para as refeições escolares é efectuada nos seguintes 

horários: 

• manhã, entre as 8h00 às 10h00; 

• tarde, entre as 17h30 às 18h30.  

Sendo que, as senhas adquiridas no horário da tarde, quando compradas para 

o dia seguinte, bem como as senhas adquiridas para o próprio dia, até às 10h, 

têm um valor acrescido de 0,30€ (as quais não podem ultrapassar a totalidade 

de cinco por dia). 

 

• O número de senhas passível de ser vendido corresponde somente ao último 

dia do mês em questão. Nos últimos três dias de cada mês, começa a venda 

de senhas para o mês seguinte. 

 

• As senhas não utilizadas no dia indicado perderão a validade, havendo apenas 

direito a reembolso ou alteração da data, em casos devidamente justificados 

(ex: greve). 

 

• Em caso de doença comprovada, mediante atestado médico, não é efectuada 

a troca de senhas, mas sim a devolução do dinheiro previamente pago, após a 

solicitação do requerente, no Gabinete de Educação, e depois de proferido o 

despacho favorável do Sr. Presidente da Câmara. 

 



• Os alunos isentos de pagamento (escalão A e B), que tenham adquirido a 

senha e não compareçam à refeição sem aviso prévio (48h), incorrem no 

pagamento do preço máximo da refeição (1,46€). Aquando do levantamento 

das próximas senhas, caso o pagamento referente às refeições em que o aluno 

não compareceu, sem aviso prévio, não seja efectuado, não lhe serão 

atribuídas as senhas isentas de pagamento em número igual ao número de 

refeições acima referidas. 

 

• Os alunos com necessidades educativas especiais de carácter permanente 

têm direito à comparticipação total, no que respeita ao custo da refeição, 

conforme o art.º 13 do despacho n.º 18987 de 17 de Agosto de 2009. 

 

• Será disponibilizada uma ementa de dieta para crianças com necessidades 

nutricionais especiais, que, por motivo devidamente comprovado, não possam 

tomar a refeição predefinida. 

 

• É proibido o consumo de refrigerantes ou bebidas alcoólicas provenientes do 

exterior, no refeitório escolar, bem como o fornecimento de refeições para o 

exterior do mesmo. 

 

• A qualidade das refeições e demais situações relativas às refeições escolares 

é verificada e acompanhada por pessoal qualificado (dietista/nutricionista). 

 

• As ementas escolares encontram-se disponíveis no site da Câmara Municipal 

(www.cm-castroverde.pt) no menu Educação. 

 

 

 

 

 

 


