CARTÃO MERENDA
Visando melhorar o atendimento nas cantinas dentro do CAP Castelo
Branco, reduzindo filas durante os intervalos e proporcionando total controle
aos pais com relação à alimentação e aos gastos dos filhos, efetuamos parceria
com a empresa “LANCHAR”, contratando totens de autoatendimento onde os
alunos utilizarão como forma de pagamento os Cartões Merenda previamente
carregados.
Essa nova ferramenta proporcionará aos pais a tranquilidade de
acompanhar de perto a alimentação dos filhos, permitindo sua participação na
escolha do cardápio a ser consumido pelo aluno, inclusive diária ou
semanalmente, incentivando uma alimentação saudável.
A ideia é bem simples: cada aluno terá seu próprio cartão personalizado
(anexo) que deverá ser cadastrado e associado ao CPF do responsável (vide
passo a passo na fl.2) e será ativado com uma recarga mínima de R$20,00. Os
totens de pagamento estarão disponíveis em pontos estratégicos, próximos aos
locais de consumo, contendo todo o cardápio disponibilizado pela cantina. O
aluno selecionará os itens desejados, efetuará o pagamento com seu cartão prépago e será emitida uma guia com o pedido que ele levará até o balcão e
retirará os produtos, reduzindo as filas nos caixas e agilizando o atendimento.
Através do aplicativo “lanchar escola”, os pais terão acesso à recarga do
cartão, ao limite de gasto diário e à liberação ou bloqueio de alimentos,
disponíveis na cantina da escola, que o aluno poderá consumir, bem como ações
como alteração de senha e transferência de crédito. Todas estas ferramentas
também estão disponíveis na internet através do site www.lanchar.com.br.
As recargas poderão ser realizadas não só via aplicativo e internet, como
na cantina da escola ou ainda por boleto bancário emitido no site, porém, nesta
última opção, o crédito no cartão cai somente no dia seguinte ao pagamento
(tempo de compensação do boleto) e, caso não seja pago, o boleto e
consequentemente a recarga, serão automaticamente cancelados. É importante
salientar que será cobrada, mensalmente, apenas a taxa de R$ 2,50, descontada
na primeira recarga do mês, para que pais e alunos possam usufruir do serviço.
O site e o aplicativo permitem ainda consulta de saldo e extrato dos alimentos
consumidos, acesso a dicas nutricionais, bloqueio imediato do cartão em caso
de perda e suporte on-line.
Esta ferramenta confere agilidade e qualidade no atendimento aos alunos,
redução significativa de filas durante o recreio, controle de consumo através da
geração de relatórios e maior higiene (não manuseio de dinheiro por
funcionários e alunos), dentre outros benefícios, e esta escola tem todo prazer
em apresentá-los a nova parceria.

Como acessar:



Efetuar o cadastro pelo aplicativo “Lanchar Escola” disponível para ios/
android ou através do site da “LANCHAR” http://www.lanchar.com.br
clicando no menu “CADASTRE-SE”.



Em seguida, faça o login no site http://www.lanchar.com.br e acesse o
menu:
Cadastros / Cartões/ Vincular, informe o numero do cartão de seu filho e
a senha inicial “1234”.

