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Contribuinte nº501 109 048 

COMISSÃO ESCOLAR DE RESTAURAÇÃO 

Ata nº 48 

 

No dia vinte e um de março de dois mil e dezoito, pelas nove horas, realizou-se a reunião da 

“Comissão Escolar de Restauração” no Liceu Francês Internacional do Porto: 

Nesta reunião estiveram presentes: 

- Diretora dos serviços administrativos e financeiros - Sr.ª Régine Gruner 

- Responsável da restauração - Sra. Marisa Leblanc  

- Nutricionista e representante da empresa Eurest - Sr.ª Isabela Vigário 

- Gestora da unidade - Sra. Sandra Seemann 

- Enfermeira - Sra. Celeste Gonçalves 

- Estagiária Eurest - Dr.ª Diana Cadete 

- Conselho de Escola – Sr.ª Renata Cruz 

- Conselho de Escola – Sr.ª Barbara  

- Conselho de Escola – Susana Mesquita 

- Conselho de Estabelecimento – Sra. Laurence Didillon  

- Conselho de Estabelecimento – Sra. Maria Pinho Pinhal 

 

A reunião começou pela informação aos presentes de que os dados dos inquéritos de satisfação 

ainda não estão tratados e só teremos os resultados na próxima reunião. 

De seguida os representantes dos pais apresentaram algumas queixas a ser consideradas no futuro 

para que não voltem a repetir-se, designadamente o facto de a sopa não estar suficientemente 
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quente quando os alunos a colocam no tabuleiro, sendo que o mesmo se passa em relação ao prato 

principal. Em relação ao barulho que se faz sentir na cantina a M.me Grunier informou os presentes 

de que a escola está a tratar do assunto, tendo encomendado um estudo para reduzir o barulho. As 

queixas prendem-se ainda com o facto de o arroz não ter sabor, de não haver pão até ao fim do 

serviço, de o queijo ralado ser consumido em exagero pelos alunos (mesmo quando não há massa). 

A equipa da Eurest informou que se nota uma evolução no consumo da salada. O bufet de saladas 

tem muita adesão por parte dos alunos – em geral os alunos estão a comer mais legumes. As 

cenouras são rapadas no dia e a couve roxa e a beterraba têm boa adesão por parte dos alunos. 

Os representantes dos pais sugeriram que as saladas estejam já na taça prontas a servir, mas foi 

explicado que isso implica mais tempo, mais espaço e mais material. O pudim de chocolate é muito 

“plástico” e doce e, nessa medida, pedem a sua substituição por mousse de chocolate. Quando a 

fruta é laminada tem de ser oferecida em maior quantidade. A Sr.ª Dr.ª Isabela Vigário confirmou 

que os alunos podem comer um iogurte e uma peça de fruta ou duas peças de fruta.  

A próxima reunião da comissão ficou agendada para o dia 2 de maio de 2018, pelas 9 horas, na 

cantina e contaremos com a presença da Sr.ª Preciosa. 


