COMISSÃO ESCOLAR DE RESTAURAÇÃO
Ata nº 46

Ao dia doze de dezembro 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 – Bonkoungou Rahim (T ES)
- Representante dos alunos – Miguel Guimarães (3.eme A)
- Conselho de Escola – Sr.ª Maria Manuel
- Conselho de Estabelecimento – Sra. Laurence Didillon
- Conselho de Estabelecimento – Sra. Maria Pinho Pinhal

Iniciada a reunião foram felicitados os representantes dos alunos pela eleição de delegados de turma
e brevemente explicado o funcionamento da comissão restauração.
De seguida os representantes dos pais colocaram as questões e queixas que lhes foram chegando,
designadamente sobre a variedade de peixe que escasseia. Apesar de em tempos terem tido pouca
adesão por parte dos alunos, voltará a introduzir-se na ementa a perca e as lulas.
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A dificuldade de variedade do peixe é o problema das espinhas. Os alunos queixam-se e não comem
peixe com espinhas.
Foi ainda relatado que quando o prato é composto por rissóis ou hambúrguer os alunos, não raro,
fazem sandes, deixando o acompanhamento, arroz, massa ou legumes, no prato.
Outra queixa apresentada frequentemente pelos pais prende-se com os pratos serem demasiado
gordurosos, o que foi desmentido pela responsável da restauração e pela gestora da unidade.
Será lançada uma nova campanha de sensibilização para o desperdício alimentar e os alunos mais
pequenos serão acompanhados pelas auxiliares de modo a comerem o que têm no prato e os alunos
do Colégio e Liceu serão sensibilizados a servirem-se apenas do que vão efetivamente comer,
evitando-se o desperdício.
Discutidas as questões apresentadas pelos pais, procedeu-se à análise das ementas das próximas
semanas.
A próxima reunião da comissão ficou agendada para o dia 16 de janeiro de 2018, pelas 9 horas, na
cantina.
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