DIVISÃO DE EDUCAÇÃO

Encarregados/as de Educação

Orientações sobre as Refeições
Escolares
Educação pré-escolar e 1º ciclo do Ensino Básico
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Fornecimento de Refeições
A Câmara Municipal de Matosinhos (CMM), através da Divisão de Educação (DE),

garante o fornecimento do almoço às crianças da educação pré-escolar e aos/às alunos/as do
1º ciclo do ensino básico (CEB) da rede pública, exceto na EB Eng.º Fernando Pinto de Oliveira
(Leça da Palmeira), na EB de Matosinhos (Matosinhos) e na EB da Barranha (Senhora da Hora),
cuja responsabilidade do fornecimento das refeições é da Direção-Geral dos Estabelecimentos
Escolares (DGEstE).
A CMM possui uma equipa de nutricionistas, que elaboram as ementas e acompanham
e supervisionam diariamente o serviço de refeições nas escolas. Durante o ano, são realizadas
auditorias a todas as escolas, com o intuito de avaliar as várias valências indispensáveis ao
fornecimento de refeições (infraestruturas, equipamentos, segurança alimentar, qualidade da
refeição e recursos humanos).

1.1

Tipo de fornecimento de refeições
Dependendo das condições estruturais específicas de cada escola, o almoço pode ser

confecionado na cozinha da própria escola, ou transportado de outra escola do Município,
estando sempre acauteladas as questões de segurança alimentar da confeção, do transporte e
da distribuição das refeições.
Cozinhas de confeção

Distribuição para:
EB da Lomba

EB Prof. Elvira Valente

EB Irmãos Passos
EB do Padrão da Légua – JI do Monte da Mina
EB de Quatro Caminhos

EB Nogueira Pinto

EB Perafita

EB da Amorosa – JI de Monte de Espinho
EB de Corpo Santo
EB de Perafita - JI
EB das Ribeiras – JI das Farrapas

EB Godinho

EB Augusto Gomes

EB Padre Manuel Castro

EB Padre Manuel Castro - JI Santos Dias

EB Praia de Angeiras

EB da Praia de Angeiras – JI de Angeiras
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Ementas
A CMM possui uma equipa de nutricionistas que elabora as ementas escolares, de

acordo com os princípios de uma alimentação equilibrada e adequada às necessidades da
população escolar, salvaguardando as normas de higiene e segurança alimentar a que estão
sujeitos os alimentos e atendendo às orientações da Direção-Geral da Educação.
As ementas encontram-se disponíveis para consulta nos estabelecimentos de ensino e
no site da Câmara Municipal (www.cm-matosinos-pt/pages271).
A ementa poderá ser alterada, com aprovação e aviso prévio da Câmara Municipal, por
motivos devidamente justificados (por exemplo, greves, dias comemorativos, motivos
higiossanitários, entre outros).
Durante o almoço não é permitido o consumo de alimentos que não façam parte da
refeição fornecida.

2.1

Composição do almoço
a) Sopa;
b) Prato principal;
c) Sobremesa;
d) 1 pão de mistura (25g);
e) Água (única bebida permitida).
De forma a promover a educação alimentar, a refeição é servida ao/à aluno/a contendo

todos os componentes definidos na ementa afixada e são incentivados a provar alimentos que
gostem menos ou desconheçam, bem como, ingerir (ainda que parcialmente) todos os
constituintes da refeição, independentemente de manifestações de desagrado que possam
surgir face a alguns dos seus constituintes, como por exemplo, face ao peixe, aos hortícolas ou
à fruta.

2.2

Ementas específicas
Os refeitórios podem servir ementas personalizadas, desde que as mesmas sejam

devidamente justificadas (motivos de saúde, motivos culturais ou religiosos). Para tal, o/a
encarregado/a de educação deverá preencher a ficha de sinalização (anexo I) e anexar a
declaração médica atualizada (caso o/a seu/sua educando/a necessite de uma ementa
específica por algum motivo de saúde) e entregar na escola, ao/à professor/a titular, que fará
chegar à CMM. A CMM elabora as ementas específicas, dando conhecimento das mesmas à

empresa responsável pelo fornecimento das refeições, para que a refeição seja servida
corretamente, à coordenação da respetiva escola e ao/à Encarregado/a de Educação (no caso
de indicar o e-mail na ficha de sinalização).
A ficha de sinalização encontra-se disponível na escola e na página da CMM (www.cmmatosinhos.pt/pages/271) e deverá ser entregue ao coordenador/a da escola.
No caso das ementas vegetarianas, deve ser preenchida a ficha de sinalização acima
referida, como forma de sinalização dos/as alunos/as que pretendem usufruir de uma
alimentação vegetariana, e deverá ser entregue ao/à professor/a titular, que fará chegar à
CMM. A ementa vegetariana encontra-se disponível para consulta no site da CMM (www.cmmatosinhos.pt/pages/271).

2.3

Ementas tipo piquenique
Em dias de passeio ou visitas de estudo, dependendo da viabilidade do fornecimento do

serviço, que está dependente do local da visita de estudo, poderá ser fornecida uma refeição
tipo piquenique, a pedido da escola.
Composição da ementa tipo piquenique:
a) 1 pão (aproximadamente 80g) com panado de frango, tomate e alface ou 1 pão
(aproximadamente 80g) com atum, tomate e alface ou 1 pão (aproximadamente 80g)
com hambúrguer, tomate e alface;
b) 1 bico de pato com manteiga ou 1 pão biju com queijo;
c) 1 peça de fruta (preferencialmente, maçã);
d) 1 garrafa de água (330ml);
e) 1 guardanapo folha dupla.
Não é possível alterar/acrescentar a composição da refeição tipo piquenique assegurada pela
empresa GERTAL (exceto para crianças com ementas específicas).
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Comparticipação das refeições – Atribuição de escalões
A refeição escolar é comparticipada pelo Município, em função do escalão de ação social

escolar atribuído ao(à) aluno(a). O valor da refeição escolar a pagar pelo Encarregado de
Educação é o que consta na grelha seguinte:

Escalão A
Refeição gratuita

Preço das Refeições
Escalão B
Preço da refeição: 0,73€*

Escalão C / Sem escalão
Preço da refeição: 1,46€*

*Valor da refeição definido anualmente de acordo com a legislação específica emanada pelo
Ministério da Educação.
Para que o/a aluno/a possa usufruir de escalão da Ação Social Escolar, tem que
apresentar uma candidatura nos Serviços da Ação Social Escolar, na escola sede do
Agrupamento. Esta candidatura tem que ser feita todos os anos letivos, uma vez que não há
renovação automática do escalão de um ano para o outro.
Se durante o decorrer do ano letivo, a situação económica do agregado familiar se
alterar, poderá solicitar a reapreciação do escalão atribuído ao/à seu/sua educando/a junto dos
Serviços Administrativos, na escola sede do Agrupamento. Após análise dos comprovativos da
sua situação económica, ser-lhe-á comunicada a decisão sobre a eventual atribuição de escalão.
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Marcação das refeições
Caso o/a educando/a não almoce na escola num determinado dia, por motivo de falta

ou outro, terá de informar a escola que o/a aluno/a não irá almoçar, no dia anterior ou, em
situações excecionais, até às 9h00 do próprio dia. Caso não o faça, terá que pagar a refeição,
mesmo que o/a educando/a não almoce na escola.
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Faturação e pagamento das refeições
As faturas são enviadas mensalmente, no mês seguinte ao consumo de refeições, para

a morada ou e-mail indicados na ficha de inscrição das refeições escolares, preenchida no ato
da matrícula. Se optou pelo envio de fatura digital, a mesma não será enviada em formato de
papel. Ocasionalmente, podem ser faturados, em simultâneo, dois meses consecutivos.
O pagamento deverá ser efetuado na tesouraria da CMM ou através de referência
multibanco constante da respetiva fatura.

Se o/a seu/sua educando/a almoça na escola e não recebe, em sua casa ou no
e-mail, as faturas para efetuar o pagamento das refeições, deverá contactar a Divisão de
Educação da CMM, pelo telefone 229390900 ou pelo e-mail: mail@cm-matosinhos.pt .
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Dívidas
Sempre que se verifique o não pagamento das faturas, no prazo fixado, o Município

reserva o direito de desenvolver um procedimento de injunção para recuperar junto do/a
devedor/a o montante que lhe é devido.
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Greves
Sempre que se verifique uma situação de greve dos/as trabalhadores/as do setor das

cantinas e refeitórios, numa determinada escola, a CMM não dispõe de meios para garantir o
serviço de refeições escolares.

ANEXO I
Ficha de Sinalização de Ementas Específicas – ano letivo 2018/2019

Escola: ___________________________________________________________________
Nome do aluno/a: __________________________________________________________
Ano de escolaridade: _____
E-mail do/a Encarregado/a de Educação: _______________________________________

Tipo de Alimentação
 Vegetariana
 Alteração da ementa por motivos culturais/religiosos
 Alteração da ementa por doença, intolerâncias/alergias alimentares (caso escolha esta
opção, é necessário anexar declaração médica)
 Outro. Qual? ____________________________________________________________

Neste campo, especifique os alimentos que são necessários retirar da alimentação do
seu educando e o motivo:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Ao assinar este documento, autorizo a disponibilização destas informações às entidades
necessárias (escola, Câmara Municipal e empresa de fornecimento das refeições), para que
sejam asseguradas refeições adequadas ao/à meu/minha educando/a.

O/A Encarregado/a de Educação,

________________________________
(assinatura)

