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  INFORMATIVO COLÉGIO PM Nº 003/2022 
 

PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INFANTIL – 2022 

             Visando atender exclusivamente alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano), matriculados em 

apenas um período de aulas, o Colégio PM – Unidade Centro propõe aos pais e/ou responsáveis o Programa de Alimentação Infantil, 

que oferece refeições avulsas. 

                O Programa atende os alunos da Educação Infantil nas seguintes refeições: 

         Alunos do período matutino: lanche da manhã e almoço; 

                Alunos do período vespertino: almoço e lanche da tarde. 

 Os alunos do Ensino Fundamental de 1º ao 5º ano somente poderão optar pelo almoço. 

 Os valores previstos para a contratação de cada serviço seguirão o estabelecido no contrato de matrícula. 

 São critérios para adesão ao Programa de Alimentação Infantil: 

• A disponibilidade da equipe do Serviço de Nutrição e Dietética; 

• Contratação mínima do serviço por 02 (dois) meses; 

• Pagamento à vista do 1º mês e as demais parcelas na mesma data do vencimento das mensalidades (o serviço só 

será iniciado no mês respectivo com a comprovação da quitação): 

➢ Almoço: R$ 252,00 mensais; 

➢ Lanches diários (somente para a Educação Infantil): R$ 142,00 mensais; 

➢ Almoço e lanche (somente para a Educação Infantil): R$ 394,00 mensais. 

A falta do aluno às aulas não exime do pagamento e não produz qualquer desconto. 

Não haverá ressarcimento do valor pago em caso de desistência. 

O cardápio estará disponível na página do Colégio. 

Para inscrição no Programa de Alimentação Infantil – 2022 o responsável deverá comparecer à Secretaria Escolar, 

apresentando o termo de adesão anexo preenchido, assinado e fazendo a escolha da forma de pagamento 

correspondente à opção desejada. 

São Paulo, 02 de fevereiro de 2022. 
 
 

Assinado no original 

Paulo Sérgio dos Santos 

Cel PM Coordenador de Educação 
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Anexo ao informativo Colégio PM Nº 002/2022 
 

Termo de Adesão ao Programa de Alimentação Infantil 
 
 

Colégio PM – Unidade Centro  
 

                     Auno: __________________________________________________________________ RM __________ 

                     Etapa / Ano: ___________________________________ 

 

 

                     Solicito a inclusão no Programa de Alimentação Infantil para: 

 

 Almoço              

 Almoço e Lanche 

 Lanche 

       

Opção de pagamento 

 

 Boleto          

 Desconto em folha (RE ________________) 

 Cartão de Crédito 

 Débito Automático em Conta Corrente (Banco: _____________ Agência: _____ Nº da Conta: ______________) 

 

                     Período de adesão ao Programa de Alimentação Infantil (citar os meses de início e término): 

 

                     Início: ______________________________________ Término: __________________________________ 

 

                    Declaro estar ciente e de acordo com os critérios para adesão ao Programa de Alimentação Infantil. 

                     

                    Nome legível do responsável financeiro: _______________________________________________  

                    CPF: ______________________ 

 

                                                                  ___________________________, ___ de _______________ de 2022   

 

    Assinatura: ___________________________________ 
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