
                                                                                                                                                                 

Rua Gil Eanes, 27• 4150-348 Porto - PORTUGAL• Téléphone (+351)226.153.030 • Télécopie (+351)226.153.039 
E-mail : secretariat.direction@lyceefrancaisdeporto.pt• www.lyceefrancaisdeporto.pt 

 

 
Contribuinte nº501 109 048 

COMISSÃO ESCOLAR DE RESTAURAÇÃO 

Ata nº 68 

No dia catorze de setembro 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: 

- Diretor do Estabelecimento – Sr. Laurent Strupler 

- Diretor da Primária – Sr. Mathieu Le Cot 

- 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 – Ana Regueiras 

- Representante dos pais – Joana Porto Gomes 

- Representante dos pais – Sr.ª Maria Pinho Pinhal 

 

Os Senhores Diretores apresentaram-se à equipa e a equipa à nova direção. 

Procedemos à análise das ementas das próximas semanas.  

Iremos incluir as lentilhas na confeção de alguns pratos da ementa, atento o seu valor nutricional.  

Neste início de ano letivo voltaremos a sensibilizar os alunos para o “desperdício zero”. 
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No que concerne a reclamações e observações dos pais sobre o funcionamento da cantina, 

informamos a comissão que tivemos algumas queixas sobre o tempo de espera na linha no primeiro 

dia de aulas, dia 02/06/2022.  

Foi esclarecido que essa situação ficou a dever-se ao facto de terem almoçado mais alunos do que os 

que estavam inscritos na secretaria. Todos os alunos almoçaram, mas as refeições previstas foram 

insuficientes e foi necessário confecionar novas refeições, o que gerou tempo de espera dos alunos. 

Foi relembrado que os pais pretendem vir almoçar à cantina para observar como funciona e a 

qualidade das refeições. Antes da pandemia a escola permitia aos pais essa possibilidade, mediante 

prévia inscrição e o pagamento da refeição, o que foi vedado nos últimos dois anos letivos. 

A direção da escola irá reunir para deliberar sobre essa questão e comunicará oportunamente a 

decisão. 

Sobre as “medidas Covid19” implementadas na sala de refeições, de notar que foram retirados os 

acrílicos das mesas, mantendo-se, residualmente, em algumas mesas numa parte do refeitório. A mesa 

de saladas voltou a estar acessível aos alunos. 

A associação de pais distribuirá castanhas assadas a todos os alunos no dia de são martinho, as quais 

serão confecionadas na cantina. 

A próxima reunião da comissão ficou agendada para o dia 17 de outubro de 2022, pelas 9h00. 
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