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Mensa scolastica – Carta dei servizi 

Refeitório escolar – Carta dos serviços 
 
 
La Scuola…………………………………… 
di via / corso……………………………...... 
anno scolastico………............................ 
 
A escola……………………………………. 
endereço…………………………………… 
ano escolar………………………………… 
 
Ai genitori  ……………………………………………………..…………. 
dell’alunno/a  …………………………………………………………… 
Sezione …………………………………. 
 
Aos pais………………………………………………………………….. 
do/a aluno/a...................................................................................... 
seção................................................................................................ 
 
Con la mensa scolastica si offre alle famiglie un servizio di qualità uguale per tutti i 
ragazzi,  ed è un momento importante nell’educazione dei ragazzi. 
E’ importante perché educa i ragazzi ad imparare a stare insieme durante il pasto ed a 
alimentarsi in modo adeguato con cura dell’igiene. 
 
Com o refeitório escolar se oferece às famílias um serviço de qualidade igual para todas 
as crianças, e é um momento importante na educação dos alunos. 
É importante porque educa as crianças, fazendo com que elas aprendam a ficarem juntas 
durante a refeição e alimentando-se de maneira adequada e com cuidado à higiene. 
 
I genitori possono conoscere e capire come funzionano le mense e possono, se 
necessario, presentare richieste e osservazioni e reclami per migliorare il servizio. 
 
Os pais podem conhecer e compreender como funcionam os refeitórios e podem, se 
necessário, apresentarem pedidos, observações e reclamações para melhorar o serviço. 
 
Il cibo viene preparato da delle Imprese incaricate che sono capaci di garantire ed offrire 
qualità, quantità, varietà, preparazione, cottura, pulizia. 
Il pasto freddo o caldo, viene preparato in cucine centralizzate, trasportato fino alle 
scuole, controllato all’arrivo, offerto ai ragazzi, e al termine del pasto si provvede alla 
pulizia dei locali e degli arredi e ad allontanare i rifiuti. 
 
A comida é preparada por Empresas encarregadas que sabem garantir e oferecer 
qualidade, quantidade, variedade, preparação, cozimento, limpeza. 
A refeição fria ou quente, é preparada em cozinhas centralizadas, transportada até às 
escolas, controlada na chegada, oferecida às crianças, e no final da refeição se 
providencia a limpeza dos locais e das mobílias e o recolhimento do lixo. 
 
I genitori possono far parte, richiedendolo, della Commissione mensa che fa alcuni 
controlli e valutazioni sul cibo.  
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Vi sono molti controlli sul cibo, prima nelle cucine, poi sui trasporti, dopo a scuola, e alla 
fine nel momento della mensa. 
Il sistema mensa prevede il rispetto delle qualità-prezzo e procedure, competenza, norme, 
metodi , personale preparato, attrezzature adeguate per offrire un buon servizio. 
 
Os pais podem fazer parte, se fizerem o pedido, da Comissão refeitório que faz 
controles e avaliações da comida. 
Há muitos controles da comida, primeiro nas cozinhas, depois nos transportes, depois 
na escola, e finalmente no refeitório. 
O sistema refeitório prevê o respeito das qualidades-preço e dos processos, competência, 
normas, métodos, pessoal preparado, aparelhos adequados para oferecer um bom 
serviço. 
 
I menù sono stagionali (invernale ed estivo). 
Possono essere differenziati secondo esigenze etico-religiose delle famiglie. 
Sono previsti: menù in bianco, senza carne di maiale, senza carne, senza carne e pesce. 
Sono previste anche le diete speciali, che dietro richiesta della famiglia e con 
dichiarazione medica di specifiche patologie se presenti,  offrono piatti dietetici. 
 
Os menus são de estação (inverno ou verão). 
Podem ser diferenciados conforme às exigências ético-religiosas das famílias. 
São previstos: menu sem molho, sem carne de porco, sem carne, sem carne e peixe. 
São previstas também dietas especiais, que pelo pedido da família e com a declaração 
médica de específicas patologias, se presentes, oferecem pratos dietéticos. 
 
I menù sono studiati e aggiornati all’inizio di ogni anno scolastico e tengono conto del 
gradimento dei piatti, dell’età dei ragazzi e di specifiche situazioni di salute. 
In caso di situazioni di difficoltà, per non interrompere il servizio e creare disagio alle 
famiglie, è possibile che siano offerti dei pasti alternativi. 
 
Os menus são estudados e atualizados no começo de cada ano escolar e considerando 
a aceitação dos pratos, a idade das crianças e específicas situações de saúde. 
Em caso de situações de dificuldade, para não suspender o serviço e criar incômodos às 
famílias, é possível que sejam oferecidas refeições alternativas. 
     
L’intento del servizio mensa è di soddisfare l’alunno e la famiglia, dare qualità, di evitare 
sprechi, e offre le seguenti opportunità: 

- la presentazione di questa carta sui servizi offerti 
- i calendari con il programma dei menù  
- il sito internet 
- comunicazioni scritte ai genitori 
- contatti diretti con gli uffici (segreteria economale , ufficio pagamento quote, ….) 
- altre possibilità di comunicazione ( commissione mensa,) 

 
O objetivo do serviço refeitório é o de satisfazer o aluno e a família, dar qualidade, de 
evitar desperdícios, e oferecer as seguintes oportunidades: 

-  a apresentação desta carta dos serviços oferecidos 
-  os calendários com a programação dos menus 
-  o site internet 
-  comunicações escritas aos pais 
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-  contatos diretos com os escritórios (secretaria do ecônomo,  de pagamento das 
quotas, ...) 

-  outras possibilidades de comunicação (comissão refeitório...) 
 
Alcune considerazioni utilizzate per valutare la mensa sono le seguenti: 

- reclami ricevuti 
- utilizzo di un campione per l’ascolto di un giudizio  
- valutazione del numero e dei motivi di piatti rifiutati 
- indice di gradimento dei piatti offerti dal menù 
- innovazione dei menù rispetto nuove esigenze e garanzia di giusta fornitura 
- adeguamento dei locali ad uso refezione 
- confronti e comunicazioni con le famiglie  e le commissioni 
- valutazione di questionari distribuiti e raccolti 
- prevenzione igienico-sanitaria e sicurezza di tutte le persone 
- controllo sulle imprese appaltatrici su possibili errori 
- controllo del rispetto delle norme igienico sanitarie 
- è rilasciato dalle Autorità un certificato di idoneità solo se tutto funziona 

regolarmente 
- rispetto dei dati della persona che ha presentato reclamo riguardo la mensa 
- rispetto della qualità, della quantità , dei tempi del servizio mensa 
- rispetto delle diete particolari 

 
Algumas considerações utilizadas para avaliar o refeitório são as seguintes: 

-  reclamações recebidas 
-  utilização de um padrão para dar ouvidos a uma opinião 
-  avaliação do número e das razões dos pratos recusados 
-  índice de aceitação dos pratos oferecidos pelo menu 
-  inovação dos menus a respeito às novas exigências e garantia de fornecimento 

correto 
-  adaptação dos locais usados para as refeições 
-  comparações e comunicações com as famílias e as comissões 
-  avaliação de questionários distribuídos e recolhidos 
-  prevenção higiênica, saúde e segurança de todas as pessoas 
-  controle sobre as empresas empreiteiras em caso de possíveis faltas 
-  controle do respeito das normas higiênico-sanitárias 
-  é emitido pelas Autoridades um certificado de idoneidade, isto é, se tudo funciona 

regularmente 
-  respeito dos dados da pessoa que apresentou reclamações sobre o refeitório 
-  respeito da qualidade, da quantidade, dos tempos do serviço refeitório 
-  respeito das dietas particulares 

 
La mensa viene gestita per la parte burocratica - amministrativa con : 
- un sistema informatizzato 
- con computer 
Gli uffici scolastici che si occupano della mensa ricevono anche nelle ore pomeridiane 
secondo orari prestabiliti. 
 
Um refeitório é dirigido pela parte burocrática-administrativa com: 
- um sistema informatizado 
- computadores 
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Os escritórios escolares que se ocupam do refeitório atendem também à tarde em 
horários estabelecidos. 
 
I genitori possono presentare richieste, osservazioni per migliorare il servizio ed 
eventualmente reclami,  
Per i reclami  esiste una procedura scritta di ricorso o di reclamo da poter fare  di 
persona, via fax, via posta elettronica. 
Entro due giorni dalla segnalazione, anche se eventualmente fatta telefonicamente, 
l’economa/o deve trascrivere su un apposito modulo il reclamo e si avvia una procedura. 
L’ufficio competente deve rispondere alla famiglia fornendo informazioni sul reclamo 
entro e non oltre i 30 giorni dal reclamo. 
I rimborsi attualmente sono per scioperi, assenza da scuola per soggiorni, per calamità 
naturali. 
 
Os pais podem apresentar pedidos, observações para melhorar o serviço e 
eventualmente reclamações. 
Para as reclamações existe um processo escrito de apelação ou de reclamação que se 
pode fazer pessoalmente, através de um fax, por meio de correio eletrônico. 
Entre dois dias da sinalização, mesmo ela sendo feita através do telefone, o/a ecônomo/a 
tem que transcrever em um módulo próprio a reclamação e se avia um processo. 
O escritório competente tem que responder à família fornecendo informações sobre a 
reclamação entre e não após 30 dias da reclamação. 
Atualmente os reembolsos são por greves, ausências da escola por viagens, calamidades 
naturais.  
 
 

Il Comune di Torino 
Servizio Ristorazione Scolastica 

A Prefeitura de Torino 
Serviço de Refeitório Escolar 

 


