
 
 

ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA E CANTINA SÃO JOSÉ 

Goiânia, 05 de novembro de 2021. 
“Uma boa alimentação não faz bem somente para o corpo, faz bem também para a alma e para a mente.” 

Com alegria e esperança anunciamos que a partir do dia 10/11/2021, quarta-feira, a 

nossa cantina será reaberta sob administração do próprio Colégio. Sendo assim, nesse dia será 

inaugurado o “Espaço de Convivência e Cantina São José”. O prazer e a saúde perto dos 

nossos alunos e de todos nós! Teremos lanches gostosos e saudáveis. Venha experimentar! 

Confira o nosso Cardápio: 

 

Lanches: 

 Sanduíche Natural .........................................R$ 8,00 

 Bauru (pão integral) .......................................R$ 5,00 

 Bolacha Clube Social ....................................R$ 1,50 

 Barra de Cereal .............................................R$ 2,50 

 Peta Caseira (porção) ....................................R$ 3,00 

 Pão de Queijo (unidade) ...............................R$ 1,00 

 Porção de Fruta ..............................................R$ 3,00 

 

 

Salgados Assados 

 Empada ......................................................R$ 5,00 

 Americano de Frango .................................R$ 5,00 

 Mini Pizza Frango .......................................R$ 5,00 

 Mini Pizza Calabresa ..................................R$ 5,00 

 Esfirra de Carne ..........................................R$ 5,00 

 Pastel Assado (Presunto/Queijo) ................R$ 5,00 

 Hambúrguer ................................................R$ 5,00 

 Enroladinho de Queijo .................................R$ 5,00 

 

 

Novidades de terça a sexta: 

 Terça-feira: Salada de Fruta ..............................................R$ 5,00 

 Quarta-feira: Cachorro-Quente..........................................R$ 5,00 

 Quinta-feira: Bolo (fatia) ....................................................R$ 4,00 

 Sexta-feira: Cremosinho ....................................................R$ 2,00 

 



Bebidas: 

 Suco Natural (polpa) 200 ml ......................R$ 3,00 

 Suco Natural (polpa) 300 ml ......................R$ 4,00 

Sabores: Maracujá, morango, acerola, abacaxi,  

        abacaxi com hortelã; cupuaçu.  

 Coca-Cola 220 ml .....................................R$ 3,00 

 Coca-Cola 350 ml .....................................R$ 4,50 

 Coca-Cola Zero 350 ml .............................R$ 5,00 

 Guaraná Antarctica 220 ml .......................R$ 3,00 

 Guaraná Antarctica 350 ml .......................R$ 4,50 

 Guaraná Antarctica Zero 350 m ...............R$ 5,00 

 Pitchula 250 ml .........................................R$ 2,50 

 H2O 500 ml ...............................................R$ 6,00 

 Água Mineral 500 ml ................................ R$ 2,50 

 Água Mineral Com Gás.............................R$ 3,00 

 Toddynho 200 ml ......................................R$ 3,00 

 Suco de Caixinha 200 ml ......................... R$ 2,50 

 

Guloseimas: 

 Paçoca ...................................................R$ 1,00 

 Chocolate Talento ..................................R$ 2,50 

 Chocolate Baton .....................................R$ 1,50 

 Chocolate Kit Kat ....................................R$ 3,50 

 Bala de Leite ...........................................R$ 0,30 

 Bala de Fruta...........................................R$ 0,25 

 

Tudo está sendo preparado com muito carinho, zelo e cuidado para que possamos oferecer 

o melhor em qualidade e atendimento. 

Como comprar o lanche na cantina? Neste primeiro mês de funcionamento será da 

seguinte forma: a partir do dia 08.11.2021, de forma antecipada, o aluno ou a família deverá 

procurar o Departamento Financeiro do Colégio e adquirir o crédito para o consumo. O pagamento 

será somente à vista, em dinheiro ou Pix. Diante da impossibilidade de vir presencialmente, favor 

entrar em contato através do telefone 3233-9751 ou do WhatsApp do Financeiro 98198-0123.  

Será possível solicitar a reserva do lanche com antecedência? Sim! Após a aquisição 

do crédito, o aluno poderá ir até a cantina antes do horário do recreio e já fazer o pedido do seu 

lanche. Ou a família poderá fazer a reserva pelo Whatsapp da Recepção: 98185-0031.   

Qual o horário de funcionamento da cantina? Estará aberta em todos os horários de 

recreio, matutino e vespertino e no período de 12h30 às 13h30. 

Aguardem as novidades para o mês de janeiro 2022!  A principal delas é que poderão 

comprar através do Aplicativo LanchCard, com praticidade, comodidade e segurança. 

Para maiores esclarecimentos, favor entrar em contato com o Colégio e falar com a Antônia. 

Desde já, agradecemos a confiança e parceria.  

Por intercessão de São José, patrono do nosso Espaço de Convivência e Cantina, o Senhor 

nos abençoe hoje e sempre.   

Atenciosamente, Equipe Diretiva 
“Que seu remédio seja o seu alimento, e que seu alimento seja seu remédio.”  (Hipócrates)                                                                                          


