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Contribuinte nº501 109 048 

COMISSÃO ESCOLAR DE RESTAURAÇÃO 

Ata nº 67 

No dia quatro de maio 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 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 

- Professor SVT - Claude Truong-Van 

- Aide Laboratoire - Patrícia Matos 

- Representante dos pais – Sr.ª Maria Pinho Pinhal 

 

A reunião iniciou com a constatação de que não havia questões a considerar da parte dos pais. 

De seguida foi apresentado o projeto “desperdício zero” a implementar na cantina para os alunos dos 

anos de CP, CE1, CE2 e CM1. 

O objetivo do projeto é sensibilizar os alunos para desperdício alimentar, entregando um caderno onde 

poderão colar autocolantes alusivos ao tema nos dias em que não deixarem restos no prato da 

refeição. 

Se conseguirem reunir os autocolantes de todos os dias da semana receberão como prémio final um 

íman igualmente alusivo ao tema. 
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A final, cumpridos os objetivos, a escola poderá receber a certificação SGDMA - Sistema de gestão e 

monotorização alimentar. O projeto decorrerá na semana de 23/05 a 27/05/2022. 

A propósito das “medidas covid-19” implementadas na cantina, a escola vai ponderar sobre a remoção 

dos acrílicos, dos talheres empacotados e do pão embalado, mas a acontecer previsivelmente será de 

forma gradual. 

No próximo dia 21/05/2022 realizar-se-á na escola o dia das portas abertas (“portes ouvertes”) e o dia 

da festa (“jour de fête”), das 11h às 16h. Serão servidas refeições completas na cantina e refeições 

ligeiras na cafetaria.  

A reunião prosseguiu com a análise das ementas para as próximas semanas letivas. 

A próxima reunião da comissão ficou agendada para o dia 31 de maio de 2022, terça-feira, pelas 9h00. 
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