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Contribuinte nº501 109 048 

COMISSÃO ESCOLAR DE RESTAURAÇÃO 

Ata nº 49 

 

No dia dois de maio 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 Grunier 

- 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 Estabelecimento – Sra. Maria Pinho Pinhal 

 

A reunião começou com uma abordagem sumária dos resultados do inquérito de satisfação que foi 

realizado na cantina. 

O documento, com os resultados do inquérito, serão publicados na página de internet do LFIP. 

Em relação à semana verde o balanço geral é positivo. A Chefe Justa Nobre esteve presente. A 

sensibilização dos alunos para o não desperdício correu muito bem, apesar de ter havido um 

contratempo com a máquina de lavar a louça e terem sido servidas refeições em pratos de plástico e 

servida água em copos de plástico. 
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Em relação ao desperdício de alimentos na catnina, os resultados refletem que os alunos não gostam 

de batatas, seja cozida seja assada ou seja salteada. 

Foi sugerida uma nova ação de sensibilização dos alunos para o desperdício de pão e de água. Por 

outro lado, foi referido que os alunos bebem pouca água e com a chegada do tempo quente é 

importante sensibilizá-los para o consumo de água. 

 

Os representantes dos pais mostraram-se descontentes com o picnic fornecido pela escola e servido 

aos alunos que almoçam na cantina no dia em que foram limpar a praia – projeto levado a cabo pelas 

turmas de 5.eme e integrado nas atividades da semana verde. Na verdade, aos alunos que almoçam 

na cantina foi fornecida uma única sandes, sem possibilidade de repetir. Acresce que não foi 

fornecida água pela escola aos alunos.  

 

A M.me Grunier e a Senhora Marisa Leblanc explicaram que houve um erro da escola em ter dado 

picnic, porque deveria ser reembolsado o dia de cantina aos pais e cada aluno deveria ter levado o 

seu almoço. Sobre a questão de falta de água, foi confirmado que não foi fornecida água aos alunos. 

Por fim, de notar que há alunos a servir-se de peças de fruta que deixam no tabuleiro. Devem por 

isso, servir-se de uma peça e depois voltar para repetir. Confirma-se o exagero no consumo de queijo 

ralado pelo que teremos de refletir para encontrar uma solução. Por ora, continuará disponível no 

buffet de saladas sem restrições. 

A próxima reunião da comissão ficou agendada para o dia 13 de junho de 2018, pelas 9 horas, na 

cantina. 


