
Tutorial de uso 
do aplicativo 
LancheCard



INSTALAÇ ÃO DO
APLICATIVO

Abra sua loja de 
aplicativos em seu 
celular, e na barra de 
pesquisa procure por 
“LancheCard”;

*Aqui no exemplo 
estamos utilizando a 
“PlayStore”, referente 
ao sistema Android, 
caso o seu aparelho 
seja um Iphone, utilize 
a AppStore;

Após digitar o nome do aplicativo, selecione 
o indicado acima caso apareça, ou selecione 
o botão para pesquisar;
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Após selecionar o 
aplicativo, vá até 
o botão “instalar”
ou “obter”;

Será iniciado o download do aplicativo 
LancheCard, agora é só esperar o 
aplicativo ser baixado e iniciar o uso do 
mesmo inserindo seus dados de login;
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INSTALAÇ ÃO DO
APLICATIVO



TUTORIAL DE USO
LANCHECARD

Abrindo seu aplicativo você 
encontrará a tela de acesso, onde 
basta inserir, tanto no Login quanto 
na senha, o CPF do responsável 
financeiro do aluno;

Após preencher os campos “Login” e 
“Senha”, clique em entrar;

11



Na tela inicial:
Você terá algumas opções disponíveis, escolha 
a “recarga” para inserção de créditos;

ALUNO TESTE
cartão: 00000
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Ao clicar em recarga, você 
será direcionado para a tela 
de pagamento, onde poderá 
utilizar transfêrencia bancária 
ou pix (ambos sendo necessário 
o comprovante de pagamento); 

Reforçando: 
O PIX para onde deve 
ser enviado é o E-mail:
cantina@modelo.edu.br 



Assim que os créditos estiverem disponiveis:
Você poderá realizar sua compra antecipada, 
seguindo os próximos passos;

Na tela inicial, clique em 
“compra agendada”

Ao selecionar o botão “Anexar comprovante”, você será 
direcionado para a tela de envio de comprovante, onde 
precisará completar os campos de “Valor” e realizar o 
envio do arquivo (em imagem ou PDF);
*O ENVIO DO COMPROVANTE É INDISPENSÁVEL PARA 
CONTROLE DE PAGAMENTO

*Os créditos poderão demorar até 24h para liberar 
o uso dentro do aplicativo;
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ALUNO TESTE
cartão: 00000



ALUNO TESTE

Ao ser direcionado a outra página, 
apenas clique em “continuar”

A seguir, escolha a data 
selecionada para o seu 
pedido.

Lembrando que a 
opção “Hoje” é 
referente a compra 
online, aberta até 30 
minutos antes do 
intervalo.
E as opções seguintes 
são referentes a 
compra agendada, 
onde será reservado 
o lanche para o dia 
seguinte;

Nos próximos passos, 
demonstraremos uma 
compra selecionando “Hoje” 
(online) e selecionando a 
segunda opção (agendada);



Ao selecionar a opção 
“Hoje”, siga estes passos:

Na tela de produtos, você 
poderá navegar entre as 
guias na parte superior  
(categorias),para 
escolher o que desejar; 

Com os produtos 
selecionados, clique no 
icone com símbolo de 
“Carrinho de mercado” 
que fica localizado na 
parte inferior da página;

Na página “sacola de 
compras” você deverá 
checar os seus itens e 
clicar em fechar pedido
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Clique no botão “Vou pagar com o Cartão Consumo”

E preencha o campo 
“Senha de acesso ao 
app”com a sua senha;

Após isso selecione a 
hora da refeição do 
seu filho e finalize a 
compra;

E assim, a compra 
com a opção “Hoje”
estará finalizada 
com sucesso!
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Ao selecionar a opção 
Agendada (que aparecerá 
como uma próxima data), 
siga estes passos:

Na tela de produtos, você 
poderá navegar entre as 
guias na parte superior  
(categorias),para 
escolher o que desejar; 

Com os produtos 
selecionados, clique no 
icone com símbolo de 
“Carrinho de mercado”;



Dentro do Carrinho de 
Compras, verifique os 
itens;

Após isso selecione a 
hora da refeição do 
seu filho e finalize a 
compra;

E assim, a compra com a 
opção Agendada estará 
finalizada com sucesso!



Para acompanhar seus pedidos, 
basta clicar no botão com simbolo de 
calendário que está localizado na 
parte inferior do aplicativo, como 
demostrado abaixo;77


