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COMISSÃO ESCOLAR DE RESTAURAÇÃO 

Ata nº 57 

No dia catorze de outubro de dois mil e vinte, pelas nove horas, realizou-se a reunião da “Comissão 

Escolar de Restauração” no Liceu Francês Internacional do Porto: 

Na 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 – Sr. Nuno Rocha – 4.ème 

- Representante dos pais – Sr.ª Sandrine Alves 

- Representante dos pais – Sr.ª Joana Porto Gomes  

- Representante dos pais – Sr.ª Maria Pinho Pinhal 

 

A reunião teve início com a apreciação dos correios eletrónicos recebidos de pais de alunos que, em 

geral e sucintamente, discordam com a oferta de iogurtes e doces como sobremesas. 

Debatida a questão foi esclarecido que a sobremesa nunca é exclusivamente iogurte havendo sempre 

uma alternativa de fruta da época e que apenas é servido, no máximo duas vezes por semana  

Considerando que na maternal, atenta a tenra idade, os alunos não escolhem e lhes é apresentado o 

iogurte, ficou decidido que seria servido apenas uma vez por semana a este grupo de alunos. 

No que concerne às sobremesas doces, está prevista apenas uma por semana e a servir no dia 

temático.  
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O “dia temático” foi criado no intuito, efetivamente conseguido, de apresentar aos alunos uma ementa 

típica de um determinado país, dando-lhes a conhecer e a provar novos pratos, sobremesas e até 

novos alimentos. Relembrada esta dinâmica ficou decidido que se irá manter na ementa uma 

sobremesa doce no dia temático (uma vez por semana).  

A  M.me Régine Gruner comunicou que de 21 a 29 de novembro de 2020 celebra-se a semana europeia 

da redução do desperdício e, nessa medida, nessa semana, todos os dias serão pesados os desperdícios 

alimentares. No espírito da redução do desperdício a ementa da semana de 23 a 27 de novembro terá 

uma sobremesa surpresa. 

De seguida, discutiu-se a organização da confeção e entrega das castanhas assadas aos alunos no dia 

de São Martinho, pela APALFIP. 

Por fim foram analisadas as ementas para as próximas semanas. 

A próxima reunião da comissão ficou agendada para o dia 18 de novembro de 2020, pelas 9h00. 

mailto:secretariat.direction@lyceefrancaisdeporto.pt
http://www.lyceefrancaisdeporto.pt/

