Salvador, Bahia, 05 de fevereiro 2019

A “CANTINA DA CASA” TEM NOVIDADE PARA VOCÊ!
Prezados Pais e/ou Responsáveis,
Iniciamos mais um ano letivo em parceria com o Vitória-Régia, buscando diversificar o
cardápio, oferecer produtos de qualidade, lanches frescos para as crianças.
Sabemos que o processo de mudança alimentar não é uma tarefa fácil, mas precisamos
educar, conscientizar. Assim, não trabalhamos com frituras.
Para realizar um atendimento personalizado, promovendo mais conforto e segurança aos
alunos, disponibilizamos uma cantina para cada prédio, com horários individualizados por
série.
Compre o lanche de seu filho pela internet, confira o cardápio da CANTINA DA CASA e os
valores dos lanches através do Iris Escola: www.irisescola.net
Sistema pré-pago, que permite acompanhar e controlar o lanche no ambiente escolar com
venda automática de lanche e recarga mensal, quinzenal ou semanal.
PARA COMEÇAR A UTILIZAR É MUITO FÁCIL (GRUPO 2 AO 3º ANO ENSINO MÉDIO)
1. A família realiza o cadastro do responsável e do aluno através do link recebido via e-mail,
já enviado pela escola. Caso não tenha recebido o link, solicite à escola ou direto ao Iris
Escola (08007202712|atendimento@irisescola.com.br - 8h às 18h).
2. Após o cadastro, anotar o Nº DO CARTÃO e a SENHA do ALUNO que serão criados.
3. Concluída as etapas acima, já é possível a família efetuar a recarga on-line ou na escola
(valor mensal, quinzenal ou semanal), nos locais abaixo:
- Posto de Recarga VR (espécie) - 6h30 às 8h, 11h às 16h (pessoalmente ou via diário do
aluno)
- Internet - www.irisescola.com.br (cartão de crédito)
- Celular - aplicativo Iris Escola (cartão de crédito)
4. Em posse do Nº DO CARTÃO e da SENHA, os ALUNOS do 2º ano Fundamental ao 3º ano
Ensino Médio podem efetuar o cadastro da digital nos totens disponíveis na escola, para
facilitar as próximas compras. Em caso de dúvidas, solicite auxílio na respectiva gerência de
ensino.
5. Para os alunos da Educação Infantil, o responsável deve efetuar a compra PELA
INTERNET.
6. Pronto! Agora, é só efetuar a compra dos lanches nos TOTENS DE ATENDIMENTO
DISPONÍVEIS NA ESCOLA ou PELA INTERNET.
Cordialmente,
Lígia - Administradora da Cantina da Casa
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