
 

 

 

 

 

Campinas, 23 de abril de 2021 

 

Prezadas famílias do Liceu Salesiano, 

Nós, da Unisabor, estamos muito felizes em fazer parte dessa grande família e, junto com vocês, poder 

contribuir na formação dos hábitos alimentares de seus filhos, para que eles possam crescer com a 

consciência de que o equilíbrio na alimentação os tornará adultos mais saudáveis e com baixa probabilidade 

de desenvolver doenças como diabetes, pressão alta, anemia, colesterol alto, depressão e muitas outras 

doenças que surgem em virtude das nossas escolhas alimentares ainda na infância. 

Como já informado pelo Liceu, somos uma empresa especializada em alimentação para estudantes e nossa 

equipe estará à disposição dos senhores para esclarecer quaisquer dúvidas sobre a melhor maneira de 

conduzir a alimentação de seus filhos, tanto na escola como em seus lares. 

Iniciaremos o atendimento na cantina dia 26/04 e, devido à fase vermelha em que nos encontramos, 

apresentaremos um número reduzido de produtos, mas gradativamente incluiremos novas opções 

observando a demanda dos alunos. 

Solicitamos que, na medida do possível, os alunos, ao chegarem à escola,  façam as encomendas do que será 

consumido na hora do intervalo. 

Informamos, ainda, que temos o cartão pré-pago da Unisabor que poderá ser solicitado na cantina pelo 

próprio aluno e os senhores farão o cadastro, o crédito e a compra dos produtos pela internet conforme 

procedimentos que serão enviados em comunicado específico. 

Agradecemos a confiança e não mediremos esforços para atendê-los com excelência! 

 

Seguem abaixo nossos contatos: 

WhatsApp: (19) 99747-4764 

E-mail: contato@unisabor.com.br 

 

Excelente retorno a todos! 

Atenciosamente, 

Equipe Unisabor  
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CARDÁPIO CANTINA 

 

BEBIDAS 

Suco Natural (polpa – garrafinha 300 ml)  R$ 6,00 

(sabores: laranja, uva, morango, maracujá, abacaxi, vitamina de frutas) 

Suco Caixinha      R$ 4,00 

(sabores: laranja, uva, pêssego) 

Suco Lata /refrigerante    R$ 6,00 

(sabores: laranja, uva, morango, maracujá) 

Toddynho      R$ 4,50 

Água sem gás      R$ 3,50 

Água com gás      R$ 4,00 

 

SALGADOS 

 Pão de queijo      R$ 4,00 

 Pão de Batata com requeijão    R$ 5,50  

Croissant Pres. e Queijo/Chocolate / Frango R$ 5,50 

Mistinho      R$ 5,50 

 Esfiha de Carne / Calabresa com requeijão  R$ 5,50 

 Hamburguer com cheddar    R$ 6,00 

 Quiche de 4 queijos     R$ 6,00 

Mini Pizza Calabresa / Mozzarella   R$ 6,50 



 

 

 COMBO SALGADO + SUCO NATURAL   R$ 10,00 

 

 

 

 

DIVERSOS 

Fruta do Dia    R$ 3,00 

Açaí (3 acompanhamentos) R$ 16,00  (leite ninho, leite condensado, banana, granola, paçoca) 

Sorvetes 

 

OBS.: Aceitamos cartão Unisabor, débito, crédito e dinheiro.  

Sugerimos dar preferência para pagamentos com o cartão Unisabor. É mais rápido e evita contato 

físico.  

Certifique-se de que há saldo no cartão Unisabor de seu filho. 

 

 

Att, 

Equipe Unisabor 


