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Agrupamento de Escolas Eugénio de Andrade, Mês da Alimentação 

 

Com o lema “Eu sou … eu vou …”, a equipa PES (Projeto de Educação 

para a Saúde) do Agrupamento de Escolas Eugénio de Andrade, mais 

uma vez este ano letivo, tentou inovar e proporcionar atividades 

apelativas, sensibilizadoras e informativas no âmbito das opções 

saudáveis de alimentação. Dando continuidade a todo o trabalho já 

desenvolvido na educação pré-escolar e 1º ciclo, e para que existam 

ganhos na apropriação da informação que conduza a opções de 

escolhas saudáveis por parte dos alunos, no 2º e 3º ciclo a temática não 

pode ser descurada. Muitos são os apelativos ao nível dos paladares, 

interações com os colegas, necessidade de afirmação e de conquista do 

seu espaço no seio do grupo, gestão da autonomia que se vai 

conquistando, etc, etc.  

A atenção, acompanhamento e intervenção dos pais, sempre importante e determinante, começa a reduzir 

o impacto na vida dos filhos. Eles vão aprendendo a fazer as suas próprias opções, estão a crescer. Mas se 

não estiverem informados facilmente são aliciados. Daí a importância de a escola continuar a ser parceira 

nesta tríade pais/filhos/escola.  

 

 

 

 

 

 

 



NEWSLETTER  
UNIDADE DE SAÚDE PÚBLICA DO ACES PORTO ORIENTAL 

 

 
novembro 2018 

2017 

Os programas curriculares são extensos, muitas vezes o tempo é reduzido e a disponibilidade para aderir a 

projetos é muitas vezes diminuta. Então como pensámos a intervenção no âmbito da alimentação, no 2º e 

3º ciclos? Já descobrimos que intervenções “avulso” têm pouco impacto? Propusemos trabalhar a temática 

ao longo de um mês, apresentando no final do mesmo alguns dos trabalhos produzidos pelos alunos (muitas 

vezes este mês foi insuficiente e tem continuidade em algumas turmas). As propostas do PASSE (Programa 

de Alimentação Saudável em Saúde Escolar) são aliciantes e são uma possibilidade dinâmica de intervir. Este 

ano decidimos realçar a importância do consumo da fruta, associado a uma bolachinha (água e sal, maria) ou 

pão, a meio da manhã e o consumo de água. Para tal, no intervalo grande da manhã das 2ª feiras houve 

fruta (2 frutos da época diferentes em cada semana) e uma bolachinha que foi distribuída aos alunos, que 

poderia ser acompanhada de água aromatizada. Para ser ainda mais agradável havia também música, dança 

e uma apresentação muito apelativa e informativa das ofertas. Foi enviada aos Diretores de Turma 

informação que poderia ser trabalhada em aula (vídeos, informação nutricional, propostas PASSE), sobre os 

frutos em oferta em cada início de semana.  

 

Pretendia-se que os alunos soubessem o que estavam a comer 

e porquê? Dando voz aos alunos, duas turmas do 3º ciclo 

dirigiram-se às salas de aula das outras turmas e realizaram a 

experiência de explicar a mais-valia de comer fruta biológica 

(com casca), fazendo a comparação em termos de quantidade 

de açúcar de um sumo, bebida gaseificada (de maior consumo 

por parte desta faixa etária), leite com chocolate e leite 

simples. 

 

A experiência foi muito rica. Muitos alunos fizeram a prova de 

alguns frutos (segundo alguns pela primeira vez) e descobriram que 

afinal até eram agradáveis. Claro que muitos só optaram pela oferta 

existente no bufete, mas outros conseguiram conciliar as duas 

ofertas. Na 2ª semana alguns alunos já questionavam qual iria ser a 

fruta da próxima 2ª feira e quando vinham as castanhas (fruto da 

época). Foi interessante descobrir o agrado na prova de água sem 

açúcar, mas que afinal era tão agradável (os aditivos 
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experimentados foram cascas de limão, canela, gengibre, hortelã, maracujá, entre muitos outros). Até foi 

possível terminar com um delicioso e quentinho ponche (água, canela, mel, limão).  

Do trabalho desenvolvido em cada semana foi elaborado um power point que consta da página do 

Agrupamento e do PLS. Este mês terminou com uma exposição de alguns dos trabalhos produzidos neste 

Agrupamento. Vários foram selecionados para serem expostos no ACES Porto Oriental. 

A vontade? Era de continuidade: venda de fruta no bufete, a preço de custo. Depois de criar a necessidade, 

teria de se assegurar a disponibilidade desse recurso. No entanto, tal não foi possível por questões logísticas 

e burocráticas.  

O lema deste mês foi “Eu sou informado, eu vou poder fazer opções saudáveis”. 

Como as imagens valem mais que mil palavras descubram o que foi feito em cada semana clicando. 

Mês_ Alimentação_1_semana_15_16_10_2018 

Mês_ Alimentação_2_semana_22_10_2018 

Mês_ Alimentação_3_semana 

Mês_ Alimentação_4_semana 

 

 

Raquel Eira, Coordenadora da Equipa PES  

 

https://plscomunicacao.wixsite.com/plsporto-oriental
https://plscomunicacao.wixsite.com/plsporto-oriental
https://docs.wixstatic.com/ugd/d51674_8a6815c43fc844f3833d6da2c2c8e222.pdf?dn=Mes_Alimentacao_1_semana_15_16_10_2018.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/d51674_e5697d885e40412ba3892a03d2af0446.pdf?dn=Mes_Alimentacao_2_semana_22_10_2018.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/d51674_4a08c53daa7c45d5bc367f7dca63381a.pdf?dn=Mes_Alimentacao_3_semana.pdf
http://www.agrupamento-eugenioandrade.org/images/MAlimentacao/semana4.pdf

