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No dia 22 de novembro 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 - Sra. Christelle Vanlauwe

- Responsável da restauração - Sra. Marisa Leblanc

- Gestora da unidade - Sra. Sandra Seemann

- Nutricionista e representante da Eurest - Isabel Vigário

- Enfermeira - Sra. Celeste Gonçalves

- Representantes dos Pais - Joana Porto Gomes e Ana Regueira

Iniciamos pelas perguntas relativamente a alguma queixa eventual de pais ou
alunos e foram referidas algumas queixas, a saber:

- os alunos do CM1 pediram para estarem discriminados os legumes que
compõem o buffet de saladas, bem como mais quantidade de queijo.
Ficou decidido que,em baixo na ementa, vai aparecer uma linha com
todos os legumes servidos no buffet,de modo a discriminar, assim, os
legumes que podem compor as saladas variadas e a salada composta.
No que diz respeito ao queijo, a comissão de restauração disse que será
possível colocarmos 2 vezes por semana.

- Uma Mãe indagou acerca da necessidade do Dia Temático, ao que foi
respondido que faz parte do percurso cultural da escola e em especial da
importância de descobrir novos sabores, fundamental para um saudável
desenvolvimento dos alunos.

- Foi ainda levantada a questão do iogurte à sobremesa, ao qual se
respondeu que por razões culturais francesas o iogurte é muito
apreciado e exigido, no entanto apenas se oferece uma vez por semana
e o aluno pode sempre optar por fruta.

Seguidamente, passamos à análise das ementas para as semanas de 5 de



dezembro até 13 de janeiro; tendo sido corrigidos alguns acompanhamentos e
alterado o menu de Natal, de modo a ter pratos portugueses e franceses típicos
desta época.

Foi ainda apresentado o Projeto Soul, pela Eurest que vai ter incluir várias
acções a realizar na cantina da escola e que terá animação, iniciativas e
decorações alusivas a diferentes temas. o 1o terá lugar já no dia 26 do corrente
mês e terá como tema o cinema.
A próxima e última reunião da comissão ficou agendada para o dia 21 de
dezembro de 2022, pelas 9h00.


