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1) Enquadramento 

O projeto “Almoço Familiar no Espaço Escolar” tem como finalidade promover a confiança na qualidade 

das refeições saudáveis e biológicas, servidas nos refeitórios escolares geridos pela Junta de Freguesia 

de Olivas, tentando modificar a perceção e opinião dos Encarregado de Educação e seus familiares sobre 

as mesmas. 

2) Objeto 

As presentes Normas de Participação estabelecem regras específicas para a participação neste projeto, 

que proporciona a oportunidade aos(as) Encarregados(as) de Educação e familiares destes, de 

almoçarem na escola do(s) seu(s) filho(s) no dia do seu aniversário. 

3) Objetivo 

Dar oportunidade aos familiares do(a) aluno(a) de conhecer a qualidade das nossas refeições 

escolares, aumentando a confiança na qualidade das refeições servidas. Por outro lado, pretende-

se estreitar a relação escola/família, promovendo a interação entre pais e filhos. 

4) Destinatários 

O presente projeto é aberto aos(as) Encarregados(as) de Educação, ou a familiares indicados por 

estes, de todas as crianças e alunos dos jardins-de-infância e escolas de 1º ciclo do ensino básico 

da rede pública da freguesia dos Olivais. 

5) Participação 

a) Para poderem participar no projeto, o(a) Encarregado(a) de Educação, deverá remeter um 

e-mail de inscrição para educacao@jf-olivais.pt, manifestando interesse em almoçar na 

escola, com os seguintes detalhes: 1) Nome do aniversariante; 2) Nome(s) do(s) 

acompanhante(s); 3) Dia do aniversário; 4)Escola do aniversariante. 

b) Esta inscrição deverá ser efetuada no mínimo, com 5 dias antes do dia de aniversário da 

criança. 

c) Cada refeição de adulto, terá um custo de 4,00€, a ser cobrada no mês seguinte, junto com 

a faturação das refeições escolares e/ou AAAF/CAF do educando. 

d) Poderão participar, no máximo, 2 elementos familiares diretos ou indiretos, que sejam 

indicados, no ato de inscrição, pelo(a) Encarregado(a) de Educação. 

6) Data e local 

Este projeto decorre na escola básica à hora de almoço da criança/aluno exclusivamente no dia do 

seu aniversário. 
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