Informação aos Pais e Encarregados de Educação - Refeições Escolares Gratuitas - Escalão B

\ Refeições gratuitas também para alunos do ensino Pré-escolar e 1.º ciclo, do escalão B
da Ação Social Escolar

Na sequência do atual cenário que se está a viver, causado pela pandemia Covid-19, a
Autarquia de Cuba adotou medidas extraordinárias no âmbito da ação social escolar, de forma
a reforçar o apoio às famílias e melhorar as condições de vida das mesmas.
Desta forma, somos a informar que foi deliberado em Reunião de Câmara de 01/04/2020,
aprovar o alargamento da entrega de refeições gratuitas a alunos do ensino pré-escolar e 1.º
ciclo, do escalão B da Ação Social Escolar e vigorará a partir da data da aprovação até à sua
revogação. Estima-se um universo de 44 alunos a serem apoiados.
Em comunicado na sua página de Facebook, o Agrupamento de Escolas de Cuba explica o
procedimento para a marcação e entrega das refeições:
“As famílias que pretendam usufruir deste serviço, no caso de alunos das turmas de Cuba,
EPE/1ºCiclo, os pais/e encarregados de educação devem marcar as refeições no programa
SIGE. As refeições são grátis, não têm que carregar cartões é só marcar.
A entrega é feita na Escola em Cuba, entre as 11:45h e as 13:00h. As famílias devem dirigir-se
à Escola para levantar as refeições.
Se por algum motivo não conseguirem fazer a marcação, telefonam para a Escola e façam a
marcação por telefone.
Os alunos do 1º Ciclo que residem em Vila Ruiva, também marcam no SIGE, mas as refeições
são levantadas na Escola em Vila Ruiva.
No caso dos alunos das freguesias, EPE/1º ciclo, fazem a marcação com as
educadoras/professoras titulares de turma ou por telefonema para a Escola sede.
Os alunos EPE/1º Ciclo de Faro que residem em Cuba levantam as refeições em Cuba.
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A entrega nas Escolas das freguesias é feita entre as 12:00h e as 13:00h.
Estas refeições começam a ser servidas a partir de terça-feira dia 07/04/2020”.
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