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AVALIAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES 

INQUÉRITO – 2012/2013 

 

Nome do Estabelecimento: ______________________________________________________________ 

 

1. Como classifica o plano de ementas apresentado para o ano letivo 2012/2013? 

  Muito bom   Bom    Razoável   Mau 

 

2. Comparativamente ao ano letivo transato, como classifica a evolução do plano de ementas? 

 Positiva     Negativa    

 

3. Como classifica as ementas quanto à variedade alimentar (sopas, pratos, lanches)? 

    Muito bom    Bom   Razoável   Fraca 

 

4. O Estabelecimento cumpre o plano de ementas apresentado (almoço e lanches)?   

     Sim    Não 

 4.1. Se respondeu não, indique as razões: 

______________________________________________________________________________________ 

 

5. Classifique o plano de ementas quanto à facilidade de implementação: 

  Muito Difícil   Difícil   Razoável   Fácil 

6. Identifique a(s) sopa(s) e prato(s) com melhor e pior aceitação?  
 

Aceitação Positiva Negativa 

Sopa   

Prato   

* Pode indicar da seguinte forma: exemplo: Sopa 2 “Sopa de couve lombarda, cenoura e feijão”.  

Preencha apenas os campos que considere válidos em função da realidade do Estabelecimento.  

 

7. Existe alguma sopa ou prato que considere importante incluir no plano de ementas? 

     Sim   Não 

7.1. Se respondeu sim, indique qual(is):  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

8. Tem alguma sugestão que considere facilitar a aceitação (exemplo: combinação com outro 

alimento)? 
  Sim   Não 

8.1. Se respondeu sim, especifique o alimento e respectiva sugestão:  
______________________________________________________________________________________ 
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9. Existe algum alimento cujas capitações (ou quantidades) considere desadequadas (por excesso ou 

insuficiência)?    
 Sim   Não 

9.1. Se respondeu sim, indique qual(is) e identifique a ementa (exemplo: dia x, sopa y):  
______________________________________________________________________________________ 

 

10. Tem alguma sugestão de melhoria a apresentar?  Sim    Não 

10.1. Se respondeu sim, assinale um ou mais itens e especifique detalhadamente em que 

 aspecto(s): 

 Almoço  

______________________________________________________________________________________ 

 Lanches  

______________________________________________________________________________________ 

 Preparação (viabilidade em função dos recursos da cozinha…) 

______________________________________________________________________________________ 

 Confecção 

______________________________________________________________________________________ 

 Outro (s)  

______________________________________________________________________________________ 

 

 11. Observações/comentários/sugestões (facultativo): 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

A Direção do Estabelecimento 

 

 

__________________________ 

 

AGRADECEMOS A VOSSA COLABORAÇÃO! 

 


