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Grupo de trabalho “Organização ementas para ano letivo 2016/17” 
 

ATA de 07.07.2016 

 

Presentes  
KG RP   - 
GS RP   Eduarda Amaro; Mónica Tátá 
EAL KG    - 
EAL GS    Sofia Fonseca  

 ITAU  Olga Vieira (Gestora Operacional); Patrícia Chula (Gestora Inovação e Desenvolvimento); Ana 
Laranjeiro (Técnica da Qualidade); Beatriz Madeira (Responsável de unidade EAL) 

 EAL  Patricia Carvalho (Resp. Infraestruturas); Cristina Mata (Dir. Admin. Financeira);  
  Catarina Castanheira (Secretária da Administração) 

Distribuição  
Grupo Trab. Presentes acima indicados 
KG e GS  Representantes de pais (todos) 
EAL Renate Matthias (Diretora da Escola); Dagmar Lucks (Diretora Primária); Kerstin Wiens 

(Diretora Jardim de Infância) 
 
Duração 09:00 – 10:00 horas 
Próxima 22.09.2016, 17:00 horas, sala B02 
Reunião 
 
    
Grupo Avaliação dos resultados da oferta de dois pratos vegetarianos de acordo com feedback dos 

representantes do ITAU e da educadora acompanhante das crianças durante a última 
semana de aulas: 

  
- as crianças não apreciaram os hamburgers de feijão frade nem as almondegas de lentilhas; 
as do 1º e 2º ano comeram as almondegas; as do 3º e 4º não comeram; 
 

 - os adultos que provaram gostaram muito e sugeriram que houvesse uma melhoria na 
textura porque estava bastante consistente; 

 
 -  o Grupo de Trabalho decidiu manter os pratos sendo que as respetivas receitas devem ser  

melhoradas em termos de textura; o feijão do hamburger deverá passar a ser “catarino” ou 
“manteiga” em substituição do “frade”; à parte deverá ser servido molho de tomate de 
preparação própria (tipo “ketchup”) para o hamburger e acompanhamento; 

 
 - o acompanhamento deste hamburger deverá passar a ser batata assada em alternativa ao 

arroz branco; 
 
 . o ITAU irá ajustar a textura da receita conforme resultados adicionando 

milho/cenoura/abóbora; 
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- não será oferecido às crianças prato alternativo nos dias com oferta vegetariana na ementa, 
solicitando-se em contrapartida o seguinte: 

    
O Grupo de Trabalho manifesta expressamente nesta ata aos Diretores da Primária e do 
Jardim Infância e aos Educadores que acompanham as crianças nas refeições, o desejo de 
que seja facilitada a introdução destes pratos vegetarianos, motivando as crianças e 
promovendo algum entusiamo aos novos sabores, sabendo que, muito provavelmente o 
agrado das crianças não ocorrerá de imediato nas primeiras provas.  
A promoção dos alimentos e o interesse dos Educadores que acompanham as crianças pelos 
novos pratos, será fundamental para esta aprendizagem de sabores. 

 
Solicita-se ainda maior cuidado e higiene no acesso das crianças à fruta que sobra do almoço 
e que é transportada para a Primária e é colocada em cima de uma mesa à entrada. 

    
 
EAL objectivos para 2016/2017 e próximos passos: 
 

1) Criação de formulário de inquérito de satisfação sobre as refeições conforme as 
ementas diárias, onde os Educadores registarão o (in)sucesso das refeições e o 
(in)cumprimento das menus, em vigor a partir de 01.09.16. 
 

2) Este Grupo de Trabalho irá avaliar resultados do inquérito das refeições e definirá 
eventuais alterações às ementas de 8 semanas; os Rep. de Pais definem entre si quais 
os participantes no Grupo e irão substituir-se sempre que o entenderem; 
 

3) Definição do Responsável administrativo e criação de endereço de email próprio para 
os assuntos das refeições da EAL: 

 

a. Catarina Castanheira, Secretária da Administração  
cantina@dslissabon.com ou mensa@dslissabon.com  
 

b. Receção de informações de pais, tratamento e distribuição interna das 
informações sobre intolerâncias, alergias, pedidos vegetarianos, outros, 
necessárias ao longo do ano letivo, além das indicações constantes no 
formulário de inscrição nas refeições; 

 

c. Recolha e tratamento dos formulários de avaliação das refeições e apresentação 
ao Grupo de Trabalho; 

 

d. Atualização ementas na homepage e afixação no Jardim de Infância e Primária; 
 
EAL (CM) Agradecimento aos participantes do Grupo de Trabalho em especial aos Pais e aos 

representantes do ITAU, que em tão curto prazo contribuíram para a melhoria das refeições 
dos alunos da EAL. 

 
Fim da reunião. 
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