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RELATÓRIO 

 

Em reunião aberta de pais e encarregados de educação da ESRDL promovida pela 

APEE/Rainha foi deliberado efetuar visitas à cantina da escola com vista a avaliar a qualidade 

das refeições servidas.  

Sendo um ponto frequente de queixas dos alunos e das respetivas famílias e tendo sido 

apresentadas versões divergentes nas reuniões que foram sendo mantidas, a que acrescem os 

relatos de que semanas houve, em janeiro deste ano, de uma melhoria substancial da qualidade 

das refeições (mas que durou poucas semanas), impõe-se um acompanhamento por parte da 

APEE/Rainha, nos termos do Despacho n.º 10919/2017 de 5 de dezembro de 2017 da 

Secretária de Estado Adjunta e da Educação. 

A direção do agrupamento esteve sempre disponível para permitir o acesso da APEE nos dias 

definidos pela associação. As visitas foram combinadas de véspera. A APEE foi recebida pela 

diretora do agrupamento na primeira visita tendo acompanhado a delegação até ao refeitório. 

A cantina serve aproximadamente cem refeições por dia da dieta mediterrânica e onze da dieta 

vegetariana. O número de refeições servidas vai decrescendo ao longo do ano letivo. 

As refeições são confecionadas por uma única funcionária da empresa concessionária que tem 

ainda a responsabilidade de fazer toda a gestão das ementas definidas. Compete-lhe, ainda, 

garantir a aplicação de todas as normas de segurança e higiene alimentar, lavar a loiça e manter 

limpo todo o espaço da cantina. Habitualmente é coadjuvada na hora do serviço por uma 

funcionária que se desloca à escola apenas naquela hora. 

O espaço de refeições é pequeno, mas mostrou-se suficiente para o número de refeições 

servidas. Apresentava-se limpo e em excelentes condições. Dispõe de uma fonte de água da 

rede pública, sendo esta a única bebida disponível. Os tabuleiros e os talheres estavam em 

excelentes condições de limpeza e arrumação, dispondo de toalhete de papel individual. Os 

guardanapos disponíveis eram em papel sulfito do tipo zig zag de cafetaria/bar, mostrando-se 

desadequados para o almoço.  

O comportamento dos alunos pautou-se pela urbanidade e correção. Têm uma boa relação com 

a funcionária e esta com os alunos. 

As refeições são provadas por uma assistente operacional antes de serem servidas aos alunos, 

permanecendo a acompanhar o serviço até ao final. 

O quadro de avaliação de parâmetros de apreciação das refeições adotado nesta avaliação é o 

mesmo que é recomendado às direções dos agrupamentos pela DGE – Direção-Geral da 

Educação. 
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Visita efetuada no dia 27 de janeiro por Samuel Freire e Paula Marques 

EMENTA 

• Dieta Mediterrânica 

Sopa Feijão-verde; Prato Carne de vaca assada fatiada com esparguete; Salada Cenoura, 
couve-roxa e tomate; Sobremesa Fruta da época (min. 3 variedades); Pão de mistura. 

• Dieta Vegetariana 

Sopa Feijão-verde Prato Massa espiral com legumes salteados; Salada Cenoura, couve-roxa e 
tomate; Sobremesa Fruta da época (min. 3 variedades) Pão de mistura. 

REQUISITO ITEM MUITO BOM BOM SATISFAZ 
NÃO 

SATISFAZ 

APRESENTAÇÃ

O 

SOPA     

PRATO MED     

PRATO VEG     

SOBREMESA     

QUANTIDADE 

SERVIDA 

SOPA     

PRATO     

PRATO VEG     

SOBREMESA     

SABOR 

SOPA     

PRATO     

PRATO VEG     

SOBREMESA     

Foram provados a sopa, os dois pratos, a salada e a fruta. A sopa e os dois pratos 
apresentaram-se excessivamente salgados, sendo este um parâmetro que penaliza a avaliação.  

Mantendo este aspeto em linha de conta, a sopa estava bem, embora em pouca quantidade, a 
carne um pouco seca e com alguma gordura. O prato vegetariano era o mais interessante em 
termos gustativos. As refeições foram consumidas no final do almoço de todos os alunos e, 
talvez por esse motivo, apresentava-se já um pouco fria. Estava disponível pão e três variedades 
de fruta como previsto: maçã, pera e laranja de boa qualidade. A salada não estava à vista dos 
alunos. 

O teor excessivo de sal foi logo referido à cozinheira e à diretora do agrupamento que se 
disponibilizou de imediato para acompanhar de perto a situação, de forma a garantir que sejam 
utilizados valores adequados e que não sejam prejudiciais à saúde cardio-vascular. 

O refeitório apresentava-se limpo e em excelentes condições. Os lavatórios instalados à entrada 
não dispunham de detergente no doseador e não são muito utilizados pelos alunos.  
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Visita efetuada no dia 6 de março de 2018 por Sandra Candeias, Rita Gorgulho e Anabela 
Quintela 

EMENTA 

• Dieta Mediterrânica 

Sopa abóbora com massinhas; Prato badejo estufado com batata cozida; Salada pepino, tomate 

e couve juliana; Sobremesa fruta da época (min. 3 variedades); pão de mistura. 

• Dieta Vegetariana 

Sopa feijão-verde; Prato favas estufadas com batata cozida; salada pepino, tomate e couve 

juliana; Sobremesa fruta da época (min. 3 variedades) pão de mistura. 

REQUISITO ITEM MUITO BOM BOM SATISFAZ 
NÃO 

SATISFAZ 

APRESENTAÇÃO 

SOPA     

PRATO MED     

PRATO VEG     

SOBREMESA     

QUANTIDADE 

SERVIDA 

SOPA     

PRATO     

PRATO VEG     

SOBREMESA     

SABOR 

SOPA     

PRATO     

PRATO VEG     

SOBREMESA     

 

Foram provados a sopa, o prato de peixe a salada e a fruta. O prato vegetariano não foi provado. 

Do que foi visualizado, era constituído por uma juliana de feijão-verde, cenoura e batata. A sopa 

e o prato apresentaram-se equilibrados relativamente ao teor de sal. Do ponto de vista de sabor, 

quer a sopa quer o prato de peixe, o resultado foi não satisfatório. Relativamente ao prato de 

peixe, pode referir-se que ao iniciar-se a refeição até parecia apaladado mas com o continuar da 

refeição tornou-se difícil terminá-la. No entanto, devido às suas características, o peixe servido 

não se revela o mais apropriado para uma ementa de cantina escolar, já que tem bastantes 

espinhas e desfaz-se muito. Estava disponível pão e duas variedades de fruta: maçã e laranja de 

boa qualidade. A salada não estava à vista dos alunos, sendo colocada um pouco no prato. A 

salada estava temperada adequadamente, porém, a mesma apenas continha tomate e alface.  

O refeitório apresentava-se limpo e em excelentes condições. Foram servidas 69 refeições 

(incluindo as nossas 3 refeições). Estiveram presentes 3 funcionários durante o horário de 

refeições. 

Às 14:00 os alunos foram alertados para a necessidade de terminarem a refeição. 


