CANTINA E REFEITÓRIO AeC NUTRIÇÃO – ANCHIETA E CSP
Com o início das aulas presenciais do ano letivo de 2022, informamos como será o
funcionamento da cantina e refeitório AeC Nutrição. Continuamos seguindo os protocolos de
higiene e segurança, juntamente com a escola, para atender aos alunos e funcionários da
melhor forma possível.
Os alunos continuarão lanchando na sala de aula;
Os pedidos de lanche e almoço devem ser realizados online antecipadamente,
até ás 07:30h da manhã;
A família deve acessar o sistema Bubbe, no site (www.bubbe.com.br) no computador
ou na barra de navegação no celular, na ferramenta Lancheira Digital (localizada no
menu do canto superior esquerdo) para realizar os pedidos;
Na ferramenta Lancheira Digital é possível já deixar programado o lanche da
semana toda, marcando o dia no calendário;
É importante que os dados do aluno (nome completo, série e turma) estejam
atualizados, para que os pedidos sejam entregues na sala e horário corretos (em caso
de irmãos é importante um cadastro para cada criança);
A cantina disponibiliza opções de lanches como: frutas, sucos, água de coco, açaí,
pão de queijo, salgados de forno, cookies, barrinhas, sequilhos, entre outros. O
cardápio completo pode ser acessado no sistema Bubbe;
Nesse primeiro momento, enquanto a compra direta na cantina não está liberada, o
cadastro ao aplicativo está liberado sem custo. A taxa anual será cobrada para as
famílias que desejem continuar com o uso do sistema quando o acesso à cantina for
permitido;
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.
Quem já possui o cadastro, não precisa fazer um novo cadastro, basta recarregar os
créditos e fazer os pedidos. Caso o cadastro seja em uma outra escola, primeiro é
necessário solicitar ao Bubbe a transferência para a escola atual;

As recargas podem ser feitas diretamente pelo aplicativo via PayPal, ou através de
transferência PIX, enviando o comprovante para o whatsapp da cantina;
Estamos retornando com o funcionamento do refeitório! Nesse primeiro momento o
almoço será em quentinhas, e os alunos irão almoçar no refeitório;
Diariamente serão oferecidas duas opções de quentinhas. O cardápio pode ser
conferido no site da escola;
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 Aquarius)/ 9 8135 -1345 (Anchietinha Bela Vista) ;

