
 

 

 

 
Boas Vindas! 

 
Prezados Pais e Responsáveis, 
  
Somos a empresa D&W Nutri, a parceira do setor de alimentação do Colégio Estrela Sírius, os 
responsáveis pela Cantina do colégio. 
  
Nossa maior preocupação é o bem estar e o desenvolvimento dos alunos, acreditamos que a correta 
alimentação a partir da infância é a base para a formação de hábitos saudáveis e estamos prontos para 
apoiá-los nesse sentido. 
  
Queremos que a cantina do colégio se torne um espaço para acolher diariamente os estudantes, familiares 
e educadores, para realizarem seus lanches, refeições e que possam partilhar de momentos de  
aprendizados, favorecendo o convívio e a integração da família Sírius. 
  
Aproveitamos para lembrar, que temos a opção de cartão pré-pago, para facilitar a compra e retirada dos 
lanches, onde o crédito será feito de maneira prática e eletrônica diretamente pelos pais e responsáveis. 
  
Estaremos divulgando nosso cardápio com todas as nossas opções de produtos, aproveitamos para 
informar, que também teremos opções como Kit Festa e Kit Lanche para a sua maior comodidade. 
  
  

Cartão Pré-Pago  
  
A cantina D&W Nutri têm como opção um Cartão Pré-Pago para os alunos do Colégio Estrela Sirius. 
  
Como funciona? 
O responsável poderá colocar crédito diretamente na conta da criança para que sejam consumidos na 
Cantina. 
  
Qual a vantagem? 
Menor circulação de dinheiro com a criança e ainda o responsável poderá solicitar periodicamente um 
relatório onde constará o produto, dia e hora que o cartão foi utilizado na Cantina. 
  
Como colocar crédito? 
Diretamente na cantina, em dinheiro, cartão de débito, cartão de crédito ou transferência bancária (enviar 
o comprovante pelo aluno ou e-mail), nos dados abaixo. 
  
Razão Social: D&W Participações Ltda 
CNPJ: 22.240.053/0001-12 
Banco: Itaú 
Agencia: 0467 
Conta Corrente: 16821-7 
  
Como solicitar? 
Para solicitar, o aluno ou responsável deve ir até a Cantina e retirar a Ficha Cadastral, que deverá ser 
preenchida pelo responsável e entregar novamente na Cantina. 
  
Informações importantes 
- Este Cartão não gera saldo negativo; 
- Em caso de perda, a Cantina deve ser comunicada imediatamente e para a reemissão do Cartão será 
cobrada uma taxa de R$ 10,00, e o saldo será transferido para o novo cartão; 
- O valor mínimo para recarga é de R$ 20,00. 
  



 
  

KIT LANCHE 
  
Montar a lancheira para os filhos levarem a escola, é uma preocupação constante de pais e responsáveis, 
mas com a correria do dia a dia nem sempre há tempo de preparar uma alimentação adequada para 
nossas crianças. 
  
Por este motivo, estamos oferecendo em nossa Cantina do Colégio Estrela Sirius a opção de Kit Lanche, 
para que possam montar de acordo com a preferência de seus filhos. 
  
O responsável reserva na cantina antecipadamente o Kit Lanche, podendo ser semanal, mensal ou em 
dias específicos da semana (ex: segunda, quarta e sexta). 
  
O Kit Lanche é composto por 1 opção de salgado + 1 opção de bebida. 
  
Opções de Salgados 
Mini nuggets assado (6 unidades). 
Pão de forma c/ requeijão, presunto e queijo. 
Porção de mini pão de queijo (7unidades). 
Bisnaguinha com requeijão e mussarela. 
Mini pizza de queijo. 
  
Opções de Bebidas 
Suco natural de laranja (copo de 200ml) 
Chocolate quente (copo térmico de 200ml) 
Achocolatado de caixinha 
Água de coco de caixinha 
Suco de caixinha 
  
O valor do Kit Lanche é de apenas R$ 8,00, a reserva e pagamento podem ser feitos diretamente na 
Cantina, em dinheiro, cartão de débito, cartão de crédito ou transferência bancária. 
  
 
 
Equipe D&W Nutri 
Cantina / Colégio Estrela Sirius 
cantina.sirius@dwnutri.com.br 
11 3476-3890 Ramal: 211 
 


