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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ROMEU 

CORREIA  

Regulamento Interno - Cartão de Escola 

O Cartão de Escola é um documento que identifica o seu titular como estudante/funcionário do 

Agrupamento de Escolas Romeu Correia. Atualmente é distribuído aos alunos da Escola Secundária Romeu 

Correia, Escola Básica da Alembrança e Escola Básica Feijó 2 e é, simultaneamente, o único meio para a 

aquisição de um conjunto de bens e de serviços fornecidos pelo Bar dos Alunos, Papelaria e Refeitório das 

escolas Romeu Correia e Alembrança. 

1. Posse 

O titular deve fazer-se acompanhar do cartão, sendo no caso dos alunos obrigatória a sua 

apresentação quando solicitada por um professor ou funcionário, nomeadamente à entrada da escola. 

2. Aquisição de bens 

Só são fornecidos bens e serviços de bar dos alunos, papelaria e refeitório mediante a apresentação do 

Cartão de Escola.  

3. Carregamento 

O carregamento do cartão é efetuado nas papelarias do Agrupamento. O aluno deverá carregá-lo na 

escola a que pertence. Os alunos da E.B. Feijó 2 carregam os cartões na papelaria da escola da 

Alembrança. 

4. Esquecimento 

No caso de esquecimento, o aluno fica sem acesso à aquisição dos bens e serviços devendo, portanto, 

os alunos e os encarregados de educação precaverem-se para evitar que esta situação ocorra. A escola 

não prestará qualquer informação relativamente ao número de cartão. 

5. Perda 

Implica o pedido de um segundo cartão. O pedido deve ser feito em requerimento próprio a adquirir 

na papelaria. O custo do novo cartão é de 5€ a entregar aquando da aquisição do requerimento.  

6. Validade 

Os cartões mantêm-se válidos nos anos subsequentes. 

Aos alunos que ainda não são detentores é-lhes fornecido um cartão. A sua perda implica o 

procedimento do ponto anterior. 

7. Extrato de saldo 

Os movimentos do cartão, bem como a descriminação dos produtos adquiridos, podem ser do 

conhecimento do utente mediante requerimento a apresentar nos serviços administrativos.  

8. Devolução de saldos 

A requerimento dos interessados, serão devolvidos os saldos existentes no cartão. 

 

Feijó, 27 de abril de 2021 

O Diretor 

(António Mateus) 

 


