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Grupo de trabalho “Alimentação”  
ATA de 26.11.2019 
 
 
Presentes  
Pais: Ana Nogueira Ramos (Gym), Rita Ferreira (Gym), João Lobo Duarte (GSL) 

Alunos (SV): Dinis Carmona, Marina Freire 

EAL: (Direção da Escola) Andreas Volk; (Representante Professores) Teresa Alexandre, (KGL) 
Sandra Salvado, (GSL) Dörte Catita Soeiro, (DSE) Aljoscha da Silva, (Serv. Administrativos) Cláudia 
Barbosa, Catarina Castanheira; (Go Natural) Ana Matos, Maria João Abreu 

 
Distribuição  
Grupo Trab. Presentes acima indicados  
KG, GS, GYM Representantes de pais (todos)  
Direção EAL  
Duração 16:10 – 18:15 horas  
 
 

Apresentação 
Catarina Castanheira relembra alguns pontos falados na última reunião de 07.10.2019 e que 
ficaram de, entretanto serem resolvidos / implementados. 
Placas com nomes e ingredientes dos produtos à venda na cafetaria: A GN iniciou hoje a 
colocação. Tiveram uma alteração no sistema que atrasou este processo. Contam ter a colocação 
concluída até ao final da semana.  

Em relação à quebra de vendas ao final da tarde é perguntado aos alunos se tem sentido alguma 
melhoria. Os alunos confirmam que, a partir das 16.00 horas, continua a haver pouca oferta e 
variedade, principalmente em relação ao pão. A GN vai estar mais atenta a este assunto e 
registar as quebras dos produtos. A GN pretende colocar pães mumificados como amostra nos 
cestos de pão e guardar os verdadeiros na copa. É uma estratégia de marketing, pois tendo um 
cesto cheio de pão em vez de serem apenas uns 3-4 torna-o muito mais apelativo para venda. No 
entanto a EAL frisa que o importante neste momento é focarem-se na resolução da pouca oferta 
que tem havido ao final do dia.  

Em relação à venda de sushi (questão colocada pelos alunos) é informado que futuramente 
haverá essa possibilidade, mas não para já pois a escola quer evitar que os alunos deixem de 
almoçar uma refeição completa para comprarem sushi.  

As novas tostas ainda não foram introduzidas, mas durante esta semana haverá dois dias de 
teste e serão colocadas à venda a partir da próxima segunda-feira. As tostas serão de pasta de 
atum e de frango.  

Em relação à troca da sopa por uma salada, a alteração foi efetuada logo após a última reunião 
de 07.10.2019. Esta alteração reduziu bastante as queixas.  



A GN não encontrou nenhum fornecedor que venda uma alternativa às embalagens do Grab & 
Go. Mesmo não sendo de plástico, seria desejável que fossem substituídas. A GN esclarece que 
não haverá novidades acerca deste assunto até fevereiro. O objetivo seria de poder reutilizar as 
embalagens e assim diminuir o lixo. Para já vão receber cups reutilizáveis.  

A GN está a desenvolver uma gama de sandwiches vegan  

A GN vai disponibilizar manteiga de amendoim como alternativa para barrar o pão na cafetaria 
da escola. Será já a partir de amanhã.  

 

Estoril 
Gostariam de saber o porquê das refeições no Estoril serem mais caras que em Lisboa, uma vez 
que a ementa é a mesma. Claudia Barbosa informa que o tipo de contrato não é o mesmo e que 
os alunos do Estoril recebem um pequeno almoço completo e em Lisboa é apenas fruta / 
legumes. No entanto faz sentido os funcionários pagarem o mesmo preço que os funcionários 
de Lisboa uma vez que o valor do subsídio de refeição é o mesmo. Este ponto será avaliado 
internamente. 
A GN é chamada à atenção de que os alunos do Estoril não recebem pão para o almoço.  

Chamam a atenção para o facto de não quererem bolacha Maria. Como é também desejo da 
Primária e do Jardim de Infância de Lisboa o Grupo decide eliminar a bolacha Maria dos snacks 
dos alunos.  

Pedem mais variedade nos snacks.  

Catarina Castanheira e GN irão em conjunto rever os snacks.  

Os meninos do Estoril não gostam da comida toda misturada (proteína, com hidratos e legumes). 
A GN irá enviar o prato desconstruído (todos os ingredientes separados) para que assim tenham 
mais facilidade em almoçar.  

Os alunos pedem mais canja.  

  

Feedback dos Alunos 
Os alunos queixam-se da subida de preços na cafetaria. A GN informa que a fruta embalada 
(disponível no Grab & Go) ficará mais barata a partir de janeiro de 2020.  
 

Feedback GSL 
A Primária pede para que a fruta seja separada por turmas, uma vez que vão almoçar todos 
juntos. A GN concorda com essa alteração. 
A organização na cantina não corre muito bem, pois a D. Julia está quase sempre sozinha e a 
equipa de educadores está sempre a apoiar. A D. Julia vai ser substituída pela D. Adelina durante 
a sua ausência.  



Nem todos os alunos gostam de legumes cozidos, gostariam mais de poder comer uma salada 
por exemplo. O Grupo de Trabalho decide que para além dos legumes cozidos será 
disponibilizada aos alunos uma opção de salada.  

Em relação à fruta dos snacks foi sugerido que a caixa da fruta tivesse afruta cortada separada 
da inteira. A GN irá testar o pedido.   

 

Feedback KGL 
O feedback tem sido muito positivo.  
É pedido para ter em consideração que nos dias de peixe ou vegetariano deveria haver pão para 
o lanche. Principalmente nos dias de peixe.  

As crianças adoram pão de alfarroba, as educadoras pedem que haja mais para o lanche.  

 

Feedback Direção da Escola 
É pedido que as regras de utilização da cafetaria (prioridades nas filas e intervalos interditos a 
venda) sejam de novo afixadas. Catarina Castanheira irá tratar desse assunto. 
Apesar de já ter sido pedido por algumas vezes os funcionários da GN continuam a colocar um 
guardanapo de papel no prato quando não há necessidade para tal.  

 

Feedback Pais 
Surgiu a questão do porquê de haver tanto frango. A GN defende o consumo das carnes brancas. 
De vez em quando poderá haver um prato com carne vermelha. Neste momento está-se a 
apostar também nalguns pratos com pato.  
Um dos pais tentou vir almoçar à escola, mas havia tanta fila que desistiu e foi embora. A GN 
explica que neste momento se verifica uma grande afluência ao nutritive bowl por parte dos 
alunos, dai a fila por vezes ficar mais demorada. A 2ª linha tem estado fechada principalmente 
nos dias de peixe porque a maioria dos alunos prefere almoçar uma salada composta. A GN vai 
avaliar com a Engª Patricia Carvalho a possibilidade de colocar o saladete no fim da linha ou 
transferi-lo para a 2ª linha.  

O sistema de pagamento com o cartão de aluno deverá estar operacional durante o mês de 
fevereiro.  

Do liceu tem havido o feedback dos pais de que os tempos de espera são muito demorados (já 
se falou acerca deste assunto) e de que as tostas e torradas na cafetaria estão demasiado caras. 
Os pais questionam a possibilidade de os alunos que trazem almoço de casa poderem comprar 
uma sopa avulsa na cantina. A escola propõe que possam ir para a segunda linha.  

 

 

 



Feedback Professores 
Os Professores pedem que seja instalado um dispensador de água filtrada no edifício V. 
Eventualmente seria na sala de Professores. C. Castanheira irá ver a possibilidade com P. 
Carvalho e caso seja possível avaliar com R. Erdt se pode ser naquele local.  
Os Professores chamam à atenção para o tamanho de algumas peças de fruta que são servidas 
ao almoço. A GN já alertou o fornecedor para essa questão e tratou-se de uma situação pontual 
(peras). Nestes casos quem quisesse podia levar duas peças de fruta.   

A receita dos Brezel ainda está a ser desenvolvida pela GN. Prevê-se que sejam colocados à 
venda durante o próximo ano.  

A loiça da cafetaria continua a não ser devolvida. Entretanto a GN optou por comprar loiça de 
vidro e já não desaparece tanto. C. Castanheira e GN irão internamente avaliar este assunto.  

 

Ementas 
As ementas passam de 4 a 6 semanas e assim há a possibilidade de introduzir novos pratos.  
Retirou-se o prato de pataniscas de bacalhau e foi substituído por bacalhau à Gomes de Sá.  

Será servida mais 1x canja.  

Os pratos vegetarianos foram escolhidos com base nos preferidos dos alunos.  

C. Castanheira distribui as novas ementas a todos os participantes e pede que a informem até ao 
final da semana caso não concordem com alguma alteração / sugestão.  

 

Outros 
A temperatura dos alimentos continua a ser insatisfatória para algumas pessoas. 
O prato de dieta deverá ser sempre acompanhado por legumes e sopa. 

Nos dias de passeio em que os alunos levam o almoço da escola, os pais deverão mandar uma 
garrafa de água na mochila, uma vez que a escola não fornece garrafas de plástico.  

 

Próxima reunião das ementas; 09.03.2020 às 16.00 horas 

 

 


