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Contribuinte nº501 109 048 

COMISSÃO ESCOLAR DE RESTAURAÇÃO 

Ata nº 62 

No dia vinte e dois de setembro 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 Christelle Vanlauwe 

- 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 as questões colocadas pelos pais, a começar com o pedido de um espaço na 

escola para que os alunos do liceu possam aquecer o almoço que trazem de casa para a escola. 

Trata-se de uma questão que já foi colocada ao LFIP em anos passados a pedido dos pais. A escola 

mantém a mesma posição de não aceitar disponibilizar uma sala com micro-ondas para que os alunos 

aqueçam o almoço, porque entende estão em causa questões de segurança alimentar, de vigilância e 

de disponibilidade de pessoal. 

Em contrapartida, os alunos do liceu que não almoçam na cantina podem almoçar no bar, sob 

marcação no dia anterior ou de manhã do próprio dia à primeira hora. No bar são servidas fatias de 

quiche, sandes variadas, saladas, sumos de fruta, sopa, entre outras. 

As medidas de contenção da pandemia da doença COVID 19 implementadas na cantina vão manter-se 

em vigor este ano letivo de 2021/2022. 
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Relembrou-se que os iogurtes só são servidos na cantina duas vezes por semana, sendo que na 

maternal é servido apenas uma vez. Os alunos podem repetir as vezes que entenderem, inclusive 

quando a refeição é composta por croquetes, rissóis, nugets, sendo certo que só repetem se também 

tiverem comido o acompanhamento. 

Por ora, os pais estão impedidos de almoçar na cantina, mas com o aliviar de medidas poderá vir a ser 

novamente possível. 

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 10 de novembro de 2021, pelas 9h00. 
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