
COMISSÃO ESCOLAR DE RESTAURAÇÃO

Ata nº 60

No dia dezanove de maio de dois mil e vinte e um, 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. Nino Roche – 4.ème B

- Representante dos pais – Sr.ª Joana Porto Gomes

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

Foi questionada a “excessiva” variedade dos alimentos servidos nas refeições, e a obrigatoriedade dos

alunos provarem, pelo menos, os mesmos.

De acordo com esta Comissão, a diversificação dos alimentos é fundamental para um regime

equilibrado. Assim como é muito importante que as crianças experimentem sabores e texturas

diferentes.

Foi debatida ainda a questão do desperdício de frutas que acontece na Maternelle, em especial na

Petite e Moyenne Section, que aparentemente não comem quando lhes é apresentada outra fruta

que não maçã descascada, nomeadamente banana, abacaxi..propôs-se a introdução ocasional de

purés de fruta, bem como tentar outras frutas, nomeadamente da época, como melão, melancia.
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Por fim, a reunião prosseguiu com a análise das ementas para as próximas semanas. Procedendo-se a
algumas trocas de acompanhamentos (arroz, massa, courgetes, puré de cenoura) de modo a tornar
os menus mais equilibrados.

A próxima reunião da comissão ficou agendada para o dia 30 de junho de 2021, pelas 9h00.
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