
Almoço 
No novo ano letivo todas as crianças têm de novo a oportunidade de almoçar na 
cantina da escola. O tarifario foi ajustado comforme o da KITA Thermi.  
 
Prazo 
Se inscrever a sua criança até ao 31. Maio 2019 é lhe garantido um lugar. Registros 
atrasados só serão considerados se ainda houver capacidade livre. 
 
Tarifario 1 
Fr. 12.- por refeição 
 
Tarifario 2 
Fr. 10 - por refeição 
Uma cópia do subsídio do seguro de saúde tem ser entregue ao diretor, para poder 
beneficiar do tarifario 2.  
 
Existe também a possibilidade de se inscrever espontaneamente caso se ausente por 
algum motivo.  

_______________________________________________________________________ 

I n s c r i ç ã o 
Dados pessoais (Preencha um formulário separado para cada criança) 
Apelido  
Nome  
Data de nascimento  
Turma  
Alergias, medicação  
 
Dados pessoais dos pais  
Apelido Pai  
Nome Pai  
Apelido da Mãe  
Nome da Mãe  
Telefone Mãe  
Telefone Pai  
Rua  
Localidade/ Código postal  
 
Inscrição para o almoço nos seguintes dias: 
 
□ Segunda   □ Terça    □ Quinta   □ Sexta 
 
 



Ajuda para os trabalhos de casa 
 
A ajuda para os trabalhos de casa é das 16:05 até as 16:50 e custa 5.- Fr 
por dia. 
 
Inscrição para a ajuda nos seguintes dias: 
 
□ Segunda   □ Terça    □ Quinta   
 
Assinatura: ____________________________________ 
 
  



Almoço – Regras   
1. Cumprimentamos e despedimo-nos do cuidador. 
2. O cancelamento do almoço tem de ser comunicado à 

direção da escola até as 8.00 horas da manhã. 
3. Caminhamos juntamente com o cuidador até ao 

Volksheilbad e voltamos com ele para a escola. 
4. Sentamo-nos todos juntos à mesa e esperamos até todos 

acabarem de comer. No final arrumamos a mesa. 
5. No Volksheilbad não se corre nas salas.  
6. No final de almoçar seguimos as instruções do cuidador.  

à Violações graves das regras podem resultar na expulsão 
da criança das instalações escolares.  

Regras na mesa 
1. Na mesa falamos baixo com os nossos amigos.  
2. Se quisermos alguma coisa pedimos por favor e dissemos 

obrigado.  
3. Na mesa: 

Não se grita, não se bate, não se arrota, não se assobia e 
não se dizem palavras feias.  

4. No final de almoçar lavamos os dentes. 
5. Se a criança não seguir as regras será repreendida e os 

pais informados da situação que se ocorreu.  

à Violações graves das regras podem resultar na expulsão 
da criança das instalações escolares. 

 


