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INFORMAÇÃO AOS PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 
 

 
A Câmara Municipal de Tondela está a implementar, no corrente ano letivo, o Cartão Escolar 
Municipal pré-pago, através do qual o Encarregado de Educação efetuará os pagamentos das 
refeições dos seus Educandos. 
 
O Encarregado de Educação passa a poder, de forma simples e imediata, efetuar e gerir os 
carregamentos do cartão escolar, ficando o saldo do mesmo pronto a ser usado no pagamento 
daqueles serviços. 
 
O Cartão Escolar pode ser carregado através do Multibanco, MB Way ou Payshop, sendo as 
respetivas taxas de carregamento assumidas pelo Município. 
 
Desta forma, as refeições disponibilizadas desde setembro nos vários estabelecimentos de 
educação serão pagos através desta nova modalidade.  
 
De forma a regularizar os valores dos meses anteriores, será provisoriamente, permitido efetuar 
requisições de refeição com um valor em débito superior a 3 refeições. 
 
A regularização dos valores dos meses anteriores deverá acontecer até 28 de fevereiro, com os 
seguintes condicionalismos: 

• No dia 1 de janeiro já só será permitido ter 40 refeições em dívida; 

• No dia 1 de fevereiro já só será permitido ter 20 refeições em dívida; 

• A partir do dia 1 de março só será permitido ter o equivalente a 3 refeições em dívida. 

 
Para o esclarecimento de qualquer dúvida, por favor, contacte a Divisão de Educação do 
Município pelo e-mail educacao@cm-tondela.pt ou pelo contacto 232 811 110. 
 
Agradecemos a sua colaboração, certos de que a implementação deste sistema permitirá uma 
maior proximidade entre o Encarregado de Educação, Escola e a Câmara Municipal, assim como 
uma melhor gestão no funcionamento e organização do Serviços Escolares. 
 
Com os melhores cumprimentos. 
 
 

Tondela, 29 de novembro de 2022, 
 

O Vereador da Educação, 
 
 
 

___________________ 
(João Carlos Figueiredo, Dr.) 
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