
 

 

 

 

                                DGEstE – DIREÇÃO SERVIÇOS REGIÃO ALENTEJO 

                                                   Agrupamento de Escolas Manuel Ferreira Patrício, Évora 

                                           Escola Básica Manuel Ferreira Patrício 

Comemoração do Dia Mundial da Alimentação 
18 de outubro de 2016 

 
Atividades Breve Descrição Local Horário 

Exposição 
“Saber Comer” 

Campanha “Dar é 
receber” 

Esta atividade consiste na construção de uma roda de alimentos do 
agrupamento, através da recolha de alimentos oferecidos pela 
comunidade educativa. 
Todos os alimentos recolhidos serão oferecidos a famílias carenciadas do 
agrupamento. Esta atividade dará início à campanha “Dar é receber”. 

Pátio da escola 09:30h - 12:30h 

Mercadinho de 
produtos 

hortofrutícolas 

Mercadinho de produtos horto e fruticultura, dinamizado por 
encarregados de educação e outros familiares de alunos do agrupamento. 
Atividade mediante pré-inscrição.  

Pátio da escola 09:30h - 12:30h 

Mercadinho de 
compotas 

Mercado de compotas da época, dinamizado pelas salas do pré-escolar. Pátio da escola 09:30h - 12:30h 

“Mexe-te connosco” Percurso de orientação para alunos do 2º ciclo (1º turno) e alunos do 3º 
ciclo (2ºciclo). Atividade mediante pré-inscrição. 

Pátio da escola 
10:15h – 11:00h 

11:45h – 12:30h 

 
“Leituras com sabor” 

A escritora Manuela Ribeiro contará histórias relacionadas com a 
alimentação a alunos do pré-escolar e do 1º ciclo. Neste dia começará a ser 
disponibilizada fruta a quem frequente a biblioteca. 

Biblioteca da escola 

sede e Biblioteca da 

Cruz da Picada. 

Manhã 

 

Tarde 

Concurso 
“Green Chef na cozinha 

– (Re)invenção 
Culinária”  

Com este concurso pretende-se sensibilizar os jovens e as suas famílias 
para a importância da alimentação mediterrânica. Neste dia iremos 
proceder a uma seleção das saladas confecionadas como prato principal. O 
júri, do qual fará parte a Chefe Rute do Évora Hotel, irá eleger as três 
melhores saladas, às quais serão atribuídos prémios.  

Pátio da escola 09:45h - 10:05h 



 

 

 

 

Apresentação da canção  
“Erva de Cheiro”pelos 
grupos do Pré-escolar 

da Escola Sede. 

A partir do Disco-Livro Mão Verde, aprendemos a cantar um dos temas. É 
um disco com uma mensagem ecológico e sustentável, onde a autora 
brinca com as palavras e as crianças gostam. 

Pátio da escola 11h 

 

 

Comemoração do Dia Mundial da Alimentação 
17 de outubro de 2016 

 “Lanches Partilhados” 

A atividade consiste na partilha de lanches acompanhados por infusões e 
atividades de dança e jogos. A atividade, dirigida a alunos do pré-escolar e do 1º 
ciclo de Valverde (manhã) e Cruz da Picada (tarde) será dinamizada por alunos do 
curso vocacional. 

Escola Valverde  

Escola Cruz da 

Picada 

 

10:00h - 11:00h 

15:30h – 16:30h 

 
 

Comemoração do Dia Mundial da Alimentação 
24 de outubro de 2016 

 “Lanches Partilhados” 

Esta atividade consiste na partilha de lanches acompanhados por infusões e 
atividades de dança e jogos. A atividade, dirigida a alunos do pré-escolar e do 
alunos do 1º ciclo da Sr. da Glória (manhã) e Vista Alegre (tarde), será dinamizada 
por alunos do curso vocacional. 

Escola Sr. Glória 

Escola Vista 

Alegre 

 

10:00h - 11:00h 

15:30h – 16:30h 

 
 

Colaboração: Departamento de Matemática e Ciências Experimentais, alunos do Curso Vocacional, Biblioteca Escolar, Desporto escolar, Departamento do Pré-Escolar, Espaço ComTacto, Plano de inclusão e 

Empreendedorismo, Eco-Escolas, Rádio Escolar, UCC e Évora Hotel. 


