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COMISSÃO ESCOLAR DE RESTAURAÇÃO 

Ata nº 58 

No dia dezasseis de dezembro 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 Maria Pinho Pinhal 

 

A reunião iniciou com a análise das reclamações apresentadas pelos pais e pelos alunos. 

O novo prato servido na cantina – atum à Brás – não teve boa adesão por parte dos alunos que, em 

geral, não apreciaram. 

A água servida na cantina foi objeto de filtragem – a primeira desde que se instalaram “as fontes” na 

sala de refeições. Durante duas semanas a água teve um sabor que gerou queixas por parte dos alunos, 

tendo sido esclarecido que não é prejudicial à saúde, mas devido aos novos filtros. A mudança de filtros 

deve ocorrer de 6 em 6 meses e na próxima vez que forem mudados a escola terá o cuidado de deixar 

correr durante algum tempo a água, com aproveitamento para outros fins que não o consumo dos 

alunos, para que seja atenuado o sabor causado pela passagem dos novos filtros.  
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O prato vegetariano é cada vez mais procurado pelos alunos, sobretudo quando o prato principal é 

peixe. O arroz continua a ser o acompanhamento predileto. 

Na última semana de novembro constatou-se um número significativo de restos/desperdício na 

cantina, com uma média de 35kg por dia (contabilizando as refeições de todos os alunos desde as 

classes de CP até às de Terminale). 

 A cantina vem servindo cerca de 100 refeições menos por referência aos mesmos meses do ano 

passado. Naturalmente que o menor número de refeições se deve à não inscrição de alunos no serviço 

de cantina - opção de alguns pais -, mas há a considerar, igualmente, um número significativo de 

refeições não servidas em virtude do isolamento profilático de alguns alunos e classes.  

Em reunião de Conselho de Direção do LFIP foi deliberado que não haveria aumento do valor das 

refeições no próximo ano letivo de 2020/2021. 

A escola realizou as análises, programadas, para a deteção da bactéria da legionella, que 

temporalmente coincidiu com o surto que afetou os concelhos de Matosinhos, Vila do Conde e Póvoa 

de Varzim em finais de outubro e em novembro 2020, tendo os resultados sido negativos. 

Por fim, a reunião prosseguiu com a análise das ementas para as próximas semanas. 

O Ano-Novo Chinês inicia em 12/02/2021 (ano do boi) e esse facto será refletivo na ementa dessa 

semana de fevereiro. 

A próxima reunião da comissão ficou agendada para o dia 20 de janeiro de 2021, pelas 9h00. 
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