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Contribuinte nº501 109 048 

COMISSÃO ESCOLAR DE RESTAURAÇÃO 

Ata nº 61 

No dia trinta de junho 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 pais – Sr.ª Joana Porto Gomes 

- Representante dos pais – Sr.ª Maria Pinho Pinhal 

 

A reunião iniciou com uma reflexão geral sobre como decorreu o ano escolar na cantina e o balanço é 

positivo.  

As medidas de contenção da pandemia da doença COVID 19 implementadas na cantina - colocação de 

acrílicos separadores nas mesas da cantina, apenas 4 lugares por mesa, embalagens individuais de pão 

e de talheres, o uso da sala polivalente para as refeições dos alunos da maternal, desinfeção regular e 

rigorosa dos equipamentos e reforço do número de auxiliares na sala de refeições – manter-se-ão em 

vigor no próximo ano letivo de 2021/2022. 

Existe um projeto de construção de uma cantina para os alunos da maternal – PS, MS e GS – próxima 

do pavilhão e acolhimento, mas a obra só iniciará no final do ano letivo de 2021/2022. 
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A Eurest - prestadora de serviços na cantina da escola – manter-se-á por mais um ano letivo – 

2021/2022 - atenta a conjuntura. 

De seguida, deram-se conta das reclamações apresentadas pelos pais e pelos alunos. 

Constata-se, uma vez mais, que o prato vegetariano é cada vez mais procurado pelos alunos e o arroz 

continua a ser o acompanhamento de eleição. 

Por fim, a reunião prosseguiu com a análise das ementas para as primeiras semanas do novo ano 

escolar 2021/2022. 

A próxima reunião da comissão ficou agendada para o dia 22 de setembro de 2021, pelas 9h00. 
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