
 

 

 RETORNO CANTINA E REFEITÓRIO AeC NUTRIÇÃO 

A A&C Nutrição se preparou com todos os protocolos de higiene e segurança, juntamente com a 

escola, para o funcionamento da cantina na volta às aulas! Esse é um momento diferenciado e novo 

para todos, também estamos em adaptação. Para viabilizar o lanche e o almoço, dentro da maior 

segurança possível, informamos como será o funcionamento: 

 Os alunos irão lanchar na sala de aula; 

 A compra dos lanches deverá ser feita on line, antecipadamente, pelos responsáveis; 

 Para viabilizar a compra online, há uma nova ferramenta no sistema Bubbe. Através 

ferramenta Lancheira Digital, no próprio aplicativo Bubbe, os responsáveis irão visualizar o 

cardápio da cantina, e deverão escolher, junto com seus filhos, qual será o lanche do dia. (em 

anexo informativo do Bubbe como acessar a ferramenta Lancheira Digital); 

 Nesse momento de retorno às aulas, o cadastro ao aplicativo será liberado sem custo para 

todas as famílias e funcionários que desejarem utilizar a cantina; 

 O cadastro pode ser realizado diretamente no site www.bubbe.com.br na aba “Cadastrar”. O 

Código ID é uma numeração específica para escola: Anchieta Pituba: 65/ Colégio São Paulo: 

66/ Anchietinha Aquarius: 67/ Anchietinha Bela Vista: 69. 

 As recargas podem ser feitas diretamente pelo aplicativo via PayPal, ou através de 

transferência PIX, enviando o comprovante para o whatsapp da cantina; 

 A compra do lanche no aplicativo deverá ser feita até às 08h da manhã para o turno matutino, 

e até às 14h para o turno vespertino;  

 Através do sistema, a cantina receberá esses pedidos, e irá preparar e organizar em 

embalagens individuais. Os lanches serão encaminhados para as salas de aula; 

 Os refeitórios não estarão funcionando nesse primeiro momento de retorno às aulas 

presenciais. As famílias serão avisadas quando os refeitórios voltarem com suas atividades.  

 Para quaisquer dúvidas e demais informações, entrar em contato por telefone ou whatsapp: 

9 8124-5692 (Anchieta Pituba)/ 9 8145-5095 (CSP)/ 98135-3035 (Anchietinha Aqaurius)/ 9 

8135 -1345 (Anchietinha Bela Vista) ; 


