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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ MARIA DOS SANTOS 
 

REGULAMENTO DE UTILIZAÇÃO DOS REFEITÓRIOS 
 

INTRODUÇÃO 

Nota introdutória: 

• Este Regulamento de Utilização dos Refeitórios está directamente relacionado com o 

artigo 3 do Regimento Interno, Serviços, Espaços e Instalações, que reporta ao 

refeitório, que segue em anexo no final deste documento. 

 

O serviço de refeições para as crianças da Educação Pré-Escolar e alunos do 1º Ciclo é 

uma competência da Autarquia, regulamentada por legislação própria. 

No processo gradual de transferência de competências para os órgãos de gestão dos 

Agrupamentos de Escolas, estabeleceu a Câmara Municipal de Palmela um Protocolo de 

Colaboração com o Agrupamento de Escolas José Maria dos Santos, mediante o qual o serviço 

de refeições para as crianças da Educação Pré-Escolar e alunos do 1º Ciclo obedece a 

procedimentos distintos, consoante o estabelecimento de educação e ensino que frequentam. 

Assim sendo, o serviço de refeições das Escolas Básicas João Eduardo Xavier e António Santos 

Jorge, embora com distintos modelos de funcionamento, é da responsabilidade direta do 

Agrupamento, enquanto que nos restantes estabelecimentos se verifica uma intervenção 

partilhada do órgão de gestão e dos docentes na concretização do serviço de refeições, 

nomeadamente no que ao acompanhamento e ao controlo dos princípios de higiene e 

segurança alimentar respeita.  

Neste contexto, o acesso aos refeitórios bem como a aquisição de senhas por parte de 

crianças e alunos, pessoal docente e não docente obedecem ou às normas estipuladas pelo 

Agrupamento, ou às definidas pela Câmara Municipal de Palmela, ambas tendo por base os 

princípios contidos em legislação própria, as orientações emanadas da Direção Regional de 

Educação e o Protocolo de Colaboração. 

O presente Regulamento visa assim organizar e normalizar procedimentos, em função da 

orgânica vigente em cada refeitório: 

- Gestão direta - sob a responsabilidade do Agrupamento; 

- Gestão concessionada a uma Empresa – sob a responsabilidade da Autarquia e o 

acompanhamento/controlo partilhado com o Agrupamento.  

Independentemente do modelo de gestão em vigor em cada um dos refeitórios escolares, 

todos eles são alvo de acompanhamento regular, com sujeição a auditorias externas para 

avaliação do seu funcionamento e das práticas do pessoal não docente a eles afeto, as quais 

culminam com relatórios que são alvo de análise em reuniões conjuntas com representantes 

da Autarquia, do Agrupamento, dos estabelecimentos de educação e ensino e das Empresas, 

gestora e consultora.  
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Artigo 1º 

EMENTAS 

1. As ementas orientam-se para a confeção de refeições completas, equilibradas e variadas, 

em conformidade com as orientações do Ministério da Educação. 

2. A refeição é composta por: sopa, prato principal, sobremesa (fruta, doce, iogurte), pão e 

água. 

3. As ementas obedecem a modelos normalizados para todos os estabelecimentos. 

4. As ementas são afixadas no estabelecimento de educação e ensino com, pelo menos, uma 

semana de antecedência, podendo ainda ser divulgadas por outros meios. 

5. A alteração de uma ementa apenas poderá ocorrer por motivo de natureza 

extraordinária, após autorização do órgão de gestão. 

6. Sempre que não resulte em prejuízo para os utilizadores que ainda não almoçaram, os 

alunos poderão repetir o prato principal, desde que tenham comido a totalidade da 

refeição, incluída a sopa. 

7. Por razões de saúde devidamente comprovadas pelo médico, pode ser confecionada uma 

refeição de dieta, desde que comunicada essa necessidade com a devida antecedência. 

 

Artigo 2º 

AQUISIÇÃO DE SENHA 

 

1. As senhas para acesso às refeições são adquiridas previamente: 

a) No local e horário estipulados pelo estabelecimento de educação e ensino, tratando-

se de refeitórios de gestão direta; 

b) Nos locais e horários definidos pela Autarquia, tratando-se de refeitórios de gestão 

concessionada. 

2. Nos refeitórios de gestão direta: 

a) Caso o aluno não tenha adquirido a senha no(s) dia(s) e horário(s) estipulado(s) para o 

efeito, a mesma pode ser adquirida no próprio dia, mediante o pagamento de taxa 

adicional; 

b) Poderão ser adquiridas antecipadamente senhas para uma semana, mediante o 

pagamento do valor correspondente. 

3. Nos refeitórios de gestão concessionada, todos os alunos poderão almoçar, desde que 

entreguem a senha para o dia até à hora estipulada pelo estabelecimento de educação e 

ensino. 

4. Verificando-se a aquisição ou entrega prévia de senha e a sua não utilização, o utente 

perde o direito quer ao valor da senha, quer à sua transferência para qualquer outro dia. 

5. O disposto no ponto anterior não é aplicável nas seguintes circunstâncias: 

a) No primeiro dia de aulas após uma interrupção das atividades letivas; 

b) Após uma greve de pessoal docente ou não docente; 

c) Em situações pontuais, não previstas, de caráter excecional, autorizadas 

pelo órgão de gestão. 
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6. Os alunos abrangidos pelo apoio alimentar no âmbito da ação social escolar, concretizado 

através do fornecimento de refeições gratuitas ou a preço comparticipado, constam de 

listagens específicas existentes no estabelecimento, não necessitando os primeiros de 

adquirir senha para as refeições. 

7. Os alunos não abrangidos pelo apoio alimentar ou com direito a comparticipação no valor 

da refeição devem comunicar à funcionária e/ou docente responsável os dias em que não 

pretendem almoçar. 

8. Os valores da senha e da taxa adicional são fixados anualmente por Despacho do 

Ministério da Educação e Portaria do Ministério das Finanças, no caso do pessoal docente 

e não docente, publicados em Diário da República. 

 

Artigo 3º 

UTILIZAÇÃO DO REFEITÓRIO 

 

1. O horário das refeições é definido por cada estabelecimento de educação e ensino em 

função do respectivo regime de funcionamento e das normas de organização interna, 

devendo estar afixado em local visível e ser divulgado junto dos encarregados de 

educação. 

2. Sendo a decisão de almoçar no refeitório da escola uma decisão dos encarregados de 

educação e dos alunos, esta deverá traduzir-se na aceitação das respectivas normas de 

funcionamento e no compromisso de as respeitar. 

3. Decorrente do disposto em 2., as crianças e alunos são obrigados a manter um 

comportamento correcto durante a refeição, cumprindo as regras de higiene pessoal e do 

local onde se encontram. 

4. Durante a refeição as crianças e alunos são acompanhados por pessoal não docente. 

5. As crianças e alunos devem: 

a) Acatar as orientações dadas pelo pessoal não docente em serviço no refeitório; 

b) Fazer fila, por ordem de chegada, mantendo-se tranquilos enquanto aguardam; 

c) Organizar o tabuleiro, colocando todos os utensílios e alimentos logo de início; 

d) Sentar-se ordeiramente no lugar que lhes esteja destinado; 

e) Ter uma postura correta à mesa; 

f) Utilizar corretamente os talheres; 

g) Falar em voz baixa; 

h) Não brincar com a comida, a água ou os utensílios; 

i) Levantar-se do lugar sem arrastar a cadeira, deixando-a arrumada; 

j) No final da refeição, colocar o tabuleiro nos locais próprios. 

6. As crianças e alunos que sistematicamente desrespeitem os princípios definidos e 

desobedeçam ao pessoal não docente em serviço no refeitório poderão: 

a) Ser impedidos, temporária ou definitivamente, de utilizarem o refeitório, consoante a 

gravidade do incumprimento; 

b) Tomar a refeição em horário e/ou local diferente do dos colegas de turma; 

c) Ser alvo da aplicação de medidas disciplinares, nos termos do Estatuto do Aluno e do 

Regulamento Interno do Agrupamento. 
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7. Aos alunos e demais utilizadores da Escola Básica João Eduardo Xavier aplicam-se, 

suplementarmente, as normas definidas para o Refeitório da Escola Básica dos 2º e 3º 

Ciclos José Maria dos Santos, contidas em Regimento próprio (Anexo). 

8. As funcionárias que acompanham as crianças e alunos ou desempenham funções nos 

refeitórios devem sentir-se obrigadas a: 

a) Zelar pelo cumprimento, por parte de crianças e alunos, dos princípios estipulados 

neste Regulamento; 

b) Chamar à atenção os alunos, sempre que necessário; 

c) Zelar pela conservação das condições de higiene do refeitório; 

d) Participar superiormente e de imediato qualquer situação anómala e/ou que contrarie 

o disposto no presente Regulamento. 

 

Artigo 4º 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

1. Eventuais omissões são analisadas e decididas pelo órgão de gestão. 

2. Este Regulamento será revisto no início de cada ano escolar, podendo a cada momento 

ser alterado e atualizado, por exigência decorrente da sua aplicação. 

3. A aplicação do Regulamento carece da sua prévia aprovação pelos órgãos competentes. 

 

Pinhal Novo, 1 de Setembro de 2011 

 

A Direção 
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Anexo 

REGIMENTO INTERNO 
Serviços, Espaços e Instalações 

[…] 

Artº 1º 
Serviços 

 
1. Para os efeitos previstos neste Regulamento Interno, consideram-se Serviços os 

seguintes:  
 
 

a. Portaria  
 

b. Refeitório  

 
c. Bufete  
 
d. Bengaleiro  
 
e. Reprografia  
 
f. PBX  

 

[…] 

Artº 3º 
Refeitório 

 
1. O horário de funcionamento encontra-se afixado à entrada da cantina. O não 

cumprimento do horário estipulado por parte dos alunos impede o acesso à refeição.  
 
2. Podem utilizar o refeitório os professores, funcionários e alunos da Escola. Podem ainda 

utilizar o refeitório alunos, professores e funcionários de estabelecimentos de ensino 
contíguos que não disponham de refeitório, bem como outros elementos autorizados pela 
Direção.  

 
3. O acesso às refeições faz-se por aquisição prévia, através do cartão do aluno, no 

quiosque.  
 
4. O preço da refeição é determinado anualmente por legislação específica.  
 
5. A aquisição da refeição deverá ser feita no dia útil anterior, ou no próprio dia até às 10.15 

horas, neste caso mediante o pagamento da taxa adicional estipulada na legislação.  
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6. O disposto no ponto anterior não é aplicável nas seguintes circunstâncias:  

•••• no primeiro dia de aulas após uma interrupção das atividades letivas;  

•••• após uma greve de pessoal docente ou não docente;  

•••• em situações pontuais, não previstas, de caráter excecional, a definir pela Direção da 
Escola.  

 
7. Para os alunos terem acesso à refeição, terão que formar fila à porta do refeitório e 

aguardar a sua vez. Não é permitido guardar ou dar o seu lugar.  
 
8. Devido às funções que os professores e funcionários se vêem obrigados a realizar, estes 

poderão ter prioridade no acesso ao Refeitório.  
 
9. A ementa é afixada na semana anterior no Bengaleiro, no SASE, na Portaria, podendo 

também ser consultada na Página do Agrupamento.  
 
 
10. Tendo em conta aspectos de natureza nutricional, a conceção das ementas tentará 

orientar-se para a confeção de refeições completas, equilibradas e variadas, em 
conformidade com as orientações emanadas do Ministério da Educação.  

 
11. A refeição é composta por: sopa, prato principal, sobremesa (fruta/iogurte/doce), pão e 

água.  
 
12. Sempre que não resulte em prejuízo para os utilizadores que ainda não almoçaram, 

assegura-se a repetição da refeição a todos os alunos, depois de terem consumido a 
totalidade da primeira refeição, incluída a sopa.  

 
13. Por razões de saúde devidamente comprovadas pelo médico, pode ser confecionada uma 

refeição de “dieta”.  
 
 
14. Em caso de perda do cartão, o aluno deverá dirigir-se ao SASE ou à Direcção e expor a 

situação.  
 
15. Em casos excecionais, designadamente doença, poderá a reserva de refeição ser 

transferida para outro dia, com exceção da refeição do próprio dia ou anteriores.  
 
16. Não é possível anular reservas de refeição.  
 
17. No refeitório, os alunos deverão comportar-se com educação, comendo toda a refeição 

com higiene e boas maneiras, respeitando colegas e demais utilizadores e acatando as 
orientações das funcionárias do setor.  

 
18. Os alunos que não respeitem as normas de funcionamento indicadas ou adoptem 

comportamentos desadequados ao refeitório ficam sujeitos a procedimento disciplinar, 
podendo ainda ser-lhes vedado o acesso ao refeitório.  

 


