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Contribuinte nº501 109 048 

COMISSÃO ESCOLAR DE RESTAURAÇÃO 

Ata nº 63 

No dia dez de novembro 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 alunos – Joana Torres - 2nd C 

- Representante dos alunos – Daniel Artish – 1.ere D 

- Representante dos pais – Sr.ª Joana Porto Gomes 

- Representante dos pais - Ana Regueiras 

- Representante dos pais – Sr.ª Maria Pinho Pinhal 

 

A reunião iniciou com as questões colocadas pelos pais e prestados os esclarecimentos necessários. 

A propósito de uma das reclamações a comissão decidiu que o prato “vegetariano” passará a designar-

se “ovolactovegetariano” para excluir dúvidas sobre a composição do prato, que poderá incluir 

laticínios e ovos, apesar de manter a restrição de carnes e outros alimentos de origem animal. 
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Ainda a propósito das observações recebidas dos pais da maternal foi esclarecido, uma vez mais, que 

apesar de a ementa ser a mesma para todos os alunos da escola, a refeição dos alunos da maternal é 

menos condimentada, acompanha com menos molho e, em geral, tem uma confeção mais “suave”, 

adequada à idade dos alunos. O prato temático (dia de determinado país) rege-se pela mesma regra, 

sendo que a sopa da ementa do dia temático é sempre sopa de legumes, independentemente de a 

ementa fazer alusão a uma sopa típica do país em causa e estar disponibilizada aos alunos da primária, 

colégio e liceu. 

Na primeira semana de dezembro a escola vai propor aos alunos o preenchimento de um inquérito de 

satisfação, com vista a auscultar o seu grau de satisfação e a permitir que indiquem as suas 

preferências e sugestões. 

Na próxima sexta-feira, dia 12/11/2021 a associação de pais celebrará o dia de São Martinho na escola, 

entregando castanhas aos alunos. 

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

A próxima reunião da comissão ficou agendada para o dia 9 de dezembro de 2021, pelas 9h00. 
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