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Grupo de trabalho “Organização ementas no ano letivo 2016/17” 
 

ATA de 27.10.2016 

 

Presentes  
KG RP   - 
GS RP   Mónica Tatá 
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  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 17:00 – 18:00 horas 
Próxima 12.12.2016, 17:00 horas, sala B02 
Reunião 
 
    
Grupo - Apresentação dos resultados dos inquéritos de satisfação ao longo dos últimos 23 dias de 

refeições: Resultado inquéritos de satisfação 
Os educadores do Jardim de Infância pedem para que sejam colocados mais cogumelos no 
arroz de cogumelos pois as crianças gostam muito desse arroz. 
As crianças do Jardim de Infância gostaram muito da tortilha de alho francês. 

 No dia 17-10-2016 a Primária comeu muito bem a vitela estufada. 
Os alunos da Pré-Primária comeram muito bem os medalhões de pescada. (18-10-2016). 
A perna de porco com laranja e o frango guisado são muito bem aceites por todos. 
Os pratos vegetarianos são bastante elogiados pelos educadores.  
A ideia dos dois acompanhamentos, dos quais cada criança pode escolher um, foi muito bem 
aceite por todos.  

 
Foram avaliados os pratos menos aceites pelos alunos e em conjunto decididas algumas alterações.   
 

Semana 1  A sopa de alface deverá substituída por creme de courgette 
Semana 2  Não há alterações 
Semana 3  A sopa de alface será substituída por creme de courgette 
Semana 4  As almôndegas de lentilhas vão ser substituídas por estufado de lentilhas 

O empadão de salmão folhado passa para a semana 8 e nesse dia será 
servido o empadão de atum mas com puré de batata para substituir o arroz 

Semana 5  A sopa de alface é substituída por creme de courgette 
 

http://www.dslissabon.com/
mailto:schulleitung@dslissabon.com
mailto:direccao@dslissabon.com
http://www.dslissabon.com/sites/dslissabon.com/files/staff/infos/resultados_inqueritos_satisfacao.pdf
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É retirado o puré de batata rosado como acompanhamento da Jardineira, 
uma vez que a mesma já tem batata e é servido arroz branco como 
acompanhamento 

  Os legumes dos cannelones de vegetais não devem ser servidos inteiros.  
 
Semana 6  Não há alterações 
Semana 7 Será introduzido pimento vermelho aos cubos à tortilha de alho francês (os 

alunos da Primária não aceitaram bem este prato) 
 As almôndegas de atum vão ser substituídas por saladinha de atum com ovo 

e um dos acompanhamentos servidos será couscous 
Semana 8  O grão com abóbora à siciliana será servido de uma forma diferente. A 

abóbora será assada à parte no formo e não é misturada com o grão.  
 Ver semana 4 (empadão de atum e empadão folhado se salmão) 
 

 
De de forma a facilitar a distribuição dos almoços dos alunos da Primária, as crianças 
passarão a tirar da vitrina o iogurte ou doce e levam já no tabuleiro (conforme a sobremesa 
do dia). 
Os guardanapos para os alunos da 1ª e 2ª classe serão embrulhados à volta dos talheres, à 
semelhança do que é feito com os guardanapos dos alunos da 3ª e 4ª classe.  
 
A falta de colheres para comer o iogurte da tarde representa um grande problema, pois as 
mesmas desaparecem durante o lanche. A solução não pode passar por comprar colheres de 
plástico. É importante que os educadores expliquem e relembrem os alunos de que a colher 
deve ser colocada no recipiente que se encontra à disposição.  
Cristina Mata irá enviar uma informação acerca deste assunto. 
 
O pedido dos pais em haver alternativas nos lanches da tarde para as crianças que não 
gostam de queijo será avaliado internamente.  
 
Cristina Mata relembra a importância de o inquérito de satisfação ser preenchido no próprio 
dia ou o mais tardar no final da respetiva semana e não 2 semanas depois.  
 
O ITAU irá entregar 10 senhas de refeição ao Conselho de Pais, que deverão ser distribuídas 
entre os pais. Poderão com essas senhas de refeição almoçar com as crianças no dia que 
quiserem e sem marcação prévia. 
 
A próxima reunião é marcada para dia 12.12.2016 às 17.00 horas na sala B02. 
 
Agradecimento aos participantes no grupo de trabalho.  

 
 
 
 
Fim da reunião. 
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