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Contribuinte nº501 109 048 

COMISSÃO ESCOLAR DE RESTAURAÇÃO 

Ata nº 43 

 

Ao dia vinte de junho de 2017, pelas 9h00, 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 

 - Representante dos alunos – José Lobo – Second A 

- Conselho de Escola – Sra. Renata Cruz  

- Conselho de Escola – Sra. Porto Gomes 

- Conselho de Estabelecimento – Sra. Laurence Didillion 

- Conselho de Estabelecimento – Sra. Maria Pinho Pinhal 

 

A reunião iniciou com a apresentação das queixas que têm sido apresentadas por parte dos pais, 

designadamente a que se prende com o facto de no mesmo dia serem servidos pratos diferentes, por 

acabar no serviço o prato previsto na ementa.  

A explicação que foi dada pela Eurest foi a de que essa situação se fica a dever ao facto de haver 

muitas repetições do prato, pois acontece que alguns alunos repetem 5 ou 6 vezes a refeição. 
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Ainda que se preveja que determinada refeição será bem aceite por parte dos alunos, e que haverá 

repetições, por vezes acontece que têm de ser confecionados outros pratos em virtude de ter 

terminado o prato previsto no menu. Ninguém fica sem refeição, mas comem uma refeição diferente 

da prevista no menu para esse dia. De futuro ter-se-á em conta essas repetições a fim de evitar a 

confeção de prato diferente do indicado. 

Foi questionado o facto de na segunda-feira passada, dia 19/06/2017 ter sido servido o prato 

previsto na ementa para o dia 20/06/2017 e vice-versa. Foi explicado que essa troca se ficou a dever 

ao facto de a escola ter estado encerrada durante 4 dias e não ter sido possível, designadamente em 

termos de segurança alimentar, deixar a carne a descongelar durante todo esse período de tempo. 

Mais foi dito que a ementa foi oportunamente atualizada no site da escola. 

Foi partilhado pelo representante dos alunos que a massa com salmão de dia 19/06/2017 não foi 

bem aceite pelos alunos, e em resultado disso mesmo houve várias queixas e muito desperdício. Por 

outro lado, confirmou-se que foi muito bem aceite o cachorro e as tortillas mexicanas. 

 

De seguida foi feita a análise das ementas das semanas do mês de setembro 2017 e concluiu-se que 

o arroz de feijão deverá ser mais “malandro” e menos empapado. A comissão decidiu experimentar o 

arroz vaporizado, apesar de ter um travo diferente e cor mais escura do que o arroz normal. 

Por decisão da comissão vai experimenta-se um prato de carne assada com maça, uma vez que a 

carne assada com ananás foi muito apreciada pelos alunos. 

Foi abordada a questão do emprego da soja nos pratos vegetarianos, tendo ficado decidido que a 

soja não deverá ser incluída na ementa mais do que uma vez por semana. 

Em relação ao peixe, ficou decidido introduzir nas ementas de setembro 2017 o tamboril e a raia. 

 

A próxima reunião da comissão ficou agendada para o dia 12/09/2017, pelas 9 horas, na cantina. 


