
CHEGOU A
HORA!
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CHEGOU A
HORA!

Temos novidade na Cantina Genius, e nosso
novo sistema começará a funcionar a partir

da próxima segunda, dia 17 de Maio!!  

MAS CALMA!!
NÃO PRECISA SE DESESPERAR... 

A seguir vamos fazer um passo a
passo de como cadastrar seus
filhos para que ele aproveite

muito essa novidade! 



1º Passo 

Baixe o App da  

na Play Store (Android)

ou na App Store (Iphone) 



2º Passo 

Abra o App e clique em
 

CADASTRE-SE
 



3º Passo 

Efetue o cadastro com os
dados do responsável

 

e clique em
CADASTRAR



4º Passo 

Pronto!!
 

Agora chegou a hora de
cadastrar os alunos que

utilizarão a Cantina.
 

Clique em 
CADASTRAR NOVO ALUNO 



5º Passo 

Preencha as informações
solicitadas e 

 

Clique em 
CADASTRAR ALUNO 



Pronto!! Aluno cadastrado!!
Viu como foi fácil?!

Se tiver mais de um aluno, só
repetir o cadastro.

 

O sistema gera uma combinação
de

3 LETRAS
 

Que será a chave de acesso para  
o aluno comprar na cantina. 

 

Clique em 
ENTENDI 

6º Passo 



Em seguida ele pedirá para
criar uma senha de 4 dígitos.

 

Pense em uma senha que o
aluno se lembre com

facilidade.
 

em seguida  
 

Clique em 
CONFIRMAR SENHA

7º Passo 



As compras podem ser feitas no TERMINAL de
atendimento que fica na nossa Cantina.

 

 Ou via App diretamente pelo aluno,
que gerará um QRCode, que será validado no

ato da retirada no nosso balcão. 
 

As compras deverão ser feitas diariamente, e
não valerão para o dia seguinte. Devem ser

consumidas no dia da compra.



Após o cadastro completo de
letras e senha, vamos para o

próximo passo:
 

RECARGA!  
 

Mas antes de seguirmos vou
explicar um pouco sobre as

formas de recarga no
próximo quadrinho...

8º Passo 



Boleto Bancário - via App - com recarga mínima de
R$40, com cobrança de uma taxa de serviço.

Cartão de Crédito - via App - com recarga mínima de
R$40, com cobrança de uma taxa de serviço.

Diretamente na Cantina - sem valor mínimo e sem
cobrança de taxa.

Via WhatsApp - por transferência bancária - sem valor
mínimo e sem cobrança de taxa. 

Com o App da Nutrebem existem 4
formas de fazer uma recarga, são elas: 

RECARGA 



Após você escolher a forma de recarga, estará
tudo pronto para que o aluno desfrute da

praticidade e segurança de comprar o seu lanche
via App Nutrebem! 

9º Passo 

Agora vamos aprender como você, responsável,
pode controlar valor e o que o aluno terá acesso a

consumir na Cantina.  



Clique no nome do aluno que
deseja acessar as

informações e administrar o
cardápio. 

10° Passo 



Você terá acesso ao consumo
diário do aluno e ao cardápio
disponível na Cantina, aonde
poderá escolher o que, e que

dia da semana o aluno
poderá comer determinado

item. 

11º Passo 

Clique no ícone
CARDÁPIO 



Aqui o responsável terá
acesso a todos os itens
vendidos na Cantina. 

12º Passo 

Clique no ícone do
CADEADO, no canto

esquerdo de cada item para
administrar o consumo deste

item.



Aqui o responsável poderá
liberar ou bloquear itens ou
dias específicos que o aluno
poderá consumir cada item. 

13º Passo 

Selecione os dias e clique em
CONFIRMAR 

Prontinho!
Assim o aluno poderá

comprar apenas o liberado
pelo responsável!! 



Se ainda assim ficou alguma dúvida
sobre como baixar, cadastrar ou

utilizar o App da Nutrebem, por favor
entre em contato conosco que vamos

auxiliar no que for necessário. 

Dúvidas? 

Ingrid - 19 97410-0246
Rodrigo - 19 99167-6786 

Lembrando que a recarga via WhatsApp será feita por
esses contatos também!! 


