
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Aos pais / encarregados da educação de todos os alunos das escolas de Newport 
que têm direito a refeições escolares gratuitas 
 
 
23 de Abril de 2020 
 

Prezados pais / responsáveis 
 
Fornecimento gratuito de refeições escolares à partir de 27 de abril de 2020  
 
 
A partir de segunda-feira, 27 de abril de 2020, a distribuição de refeições escolares gratuitas 
será alterada e, em vez disso, as famílias de alunos elegíveis receberão de agora em diante  
um cupon quinzenal de supermercado no valor de £ 39 por cada criança. Não è necessário 
nenhum processo de inscrição; a Prefeitura providenciará a emissão de um cupon  para cada 
criança qualificada para receber esse benefício. Os cupons são resgatáveis em todas as 
agências do Asda, Sainsbury's e Tesco e serão enviados a você por e-mail. O primeiro 
desses cupons quinzenais será emitido por volta da metade da próxima semana. 
 
As escolas estão atualmente reunindo suas listas de alunos elegíveis e, como parte disso, 
também a confirmarão do seu endereço de e-mail. Se você não tiver um endereço de e-mail, 
seu cupon será enviado para a escola de seu/sua filho/a de onde você pode organizar-se 
para coletá-lo. 
 
Uma empresa chamada iCom está nos apoiando na compra e distribuição desses cupons. 
Quando você receber seu e-mail da iCom, eles também fornecerão detalhes de como o 
cupon deve ser ativado e resgatado. 
 
Por favor, notem bem que o objetivo é o de que os pais / responsáveis usem esses cupons 
em benefício de seus filhos elegíveis para a merenda escolar gratuita e, portanto, os 
cupons não podem ser resgatados  na compra de combustível, tabaco ou álcool. 
 
Espero que você considere esses cupons como um positivo passo à frente, e desejo à você 
e sua família todo o bem nestes tempos difíceis e desafiadores. 
 
Com os melhores cumprimentos, 
 
 

 
Sarah Morgan 
Prif Swyddog Addysg 
Chief Education Officer 
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