
A GRSA Educação, presente em mais de 60 colégios 

particulares em todo o Brasil, é uma solução em alimentação 

que visa atender com responsabilidade a todos que convivem 

dentro de ambiente educacional, oferecendo

uma experiência saudável, com orientação, flexibilidade, 

customização e confiança, por meio das marcas:

ALIMENTAÇÃO GRSA

No restaurante oferecemos uma refeição 

personalizada para todos os alunos e colaboradores.

NOSSA MARCAS

▶ Vivere (restaurante)

▶ Paneria (lanchonete)

▶ Frutaria do Pátio (lanchonete)

Horário de atendimento: das 11:30h às 14:00h
(para alunos, funcionários e colaboradores)

Paneria: 8:30h às 18:00h

Frutaria do Pátio: 8:30h às 17:00h



Kit Lanche 

Lanche é servido na sala de aula a tarde. 

Para as turmas do primeiro e segundo ano 

do ensino fundamental.  

SERVIÇOS OPCIONAIS

Vantagens:

Alternativa balanceada e nutritiva para o 
lanche.

Ótimo custo benefício. Controle da 
alimentação garantindo escolhas saudáveis 
com cardápio elaborado por nutricionistas.

Composição:

▶Bebida

▶Carboidrato

▶Frutas



É um cartão magnético 

recarregável, que garante

aos pais maior controle e 

segurança em relação à 

alimentação dos seus filhos.

TELEFONES DE CONTATO

(21) 2530-4271 | unop6882@grsa.com.br

Vantagens

▶Abastecimento de crédito pela Internet ou diretamente 

no caixa da lanchonete do colégio; 

▶Elimina a necessidade do aluno circular com dinheiro; 

▶Extrato do consumo on line (alimentos e valores); 

▶Bloqueio do cartão em caso de perda.

RECARGA DO CARTÃO SCOLAREST

As recargas dos cartões pré-pagos utilizados nas lanchonetes e 

restaurantes serão feitas pelo cartão de crédito, tanto na bandeira 

Visa quanto Mastercard. Além do canal utilizado atualmente, as 

recargas também poderão ser efetuadas pelo aplicativo mobile GRSA 

NoCash. Assim, o processo torna-se mais prático e acessível.

Acesso pelo site e Smartphone

▶Acesse o site https://portal.grsa.com.br/noCashApp/mobile ou baixe

o aplicativo GRSA NoCash na store (disponível para IOS e Android).

▶Selecione a Instituição de ensino, insira o login e senha.

▶Navegue pelas opções.

▶ Recarga de crédito

▶ Acesse o botão “Recarregar GR Card”.

▶ Insira o valor de recarga e confirme.

▶ Selecione botão próximo e escolha a forma de pagamento.



ATENDIMENTO

Nossos espaços e serviços contarão com atendimento e 

supervisão diária de uma nutricionista, que estará à disposição 

para atendê-lo no horário de funcionamento do colégio.


