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 ATA n.65 
 

No dia 2 de fevereiro de dois mil e vinte e dois, pelas nove horas, realizou-se a 
reunião da “Comissão Escolar de Restauração” no Liceu Francês Internacional do 
Porto:  
 

Na reunião estiveram presentes:  
 

- Diretora Financeira - Mme. Christelle Vanlauwe 
 

- Professor de SVT - Mr. Claude Truong-Van  
 

- Responsável Laboratório - Sra. Patrícia Matos 
 

- Responsável da restauração - Sra. Marisa Leblanc  
 

- Nutricionista e representante da empresa Eurest - Sra. Isabela Vigário 

  
- Gestora da unidade - Sra. Sandra Seemann  
 

- Responsável relação Cliente da Eurest - Sr. António Figueiredo 
 

- Enfermeira - Sra. Celeste Gonçalves  
 

- Representantes dos Pais: Ana Regueiras e Joana Porto Gomes 
 

- Representante dos alunos - Gustavo Martins 
 

Foi apresentado o Projeto “0 gaspillage alimentaire”, a ser realizado por iniciativa da 
disciplina de SVT, com o apoio da escola e dos alunos; que consiste em quantificar 
os restos alimentares das refeições servidas na cantina na Semana Verde que terá 
lugar de 4 a 8 de abril. O objectivo é sensibilizar e responsabilizar os alunos quanto 
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ao desperdício alimentar. Abrangerá os alunos do CM1, CM2, 5ème, 5ème,4ème et 
2nde. 
 

O representante dos alunos, referiu que houve algumas queixas relativamente ao 
sabor da água. Voltou a explicar-se que a água é filtrada com filtros de carvão, pelo 
que quando são trocados, é normal esse sabor mais intenso durante 3/4 dias. 
Estudaram-se, no entanto, algumas medidas para minimizar este efeito, como lavar 
ou submergir os referidos filtros ou rejeitar as primeiras águas filtradas. 
Foi também referido descontentamento com as batatas assadas e cozidas por 
ficarem mais duras ou cruas. Foi feito o pedido de regresso do queijo fresco para a 
zona das saladas. 
O aluno terminou elogiando os pratos de peixe, carne, as laranjas cortadas e os 
iogurtes como do agrado de todos.   
 

Não tivemos feedback de reclamações por parte dos Pais, pelo que foram 
analisadas as ementas para as semanas seguintes (14/02 até 01/04). Tendo sido 
corrigidos alguns acompanhamentos e alguns pratos vegetarianos na parte da 
proteína.    
 

Discutiu-se ainda a ementa do dia de Carnaval e a decoração da sala da cantina. 
 

A próxima reunião da comissão ficou agendada para o dia 23 de março de 2022, 
pelas 9h00. 
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