
 

 

 

 

                                DGEstE – DIREÇÃO SERVIÇOS REGIÃO ALENTEJO 

                                                   Agrupamento de Escolas Manuel Ferreira Patrício, Évora 

                                           Escola Básica Manuel Ferreira Patrício 

Comemoração do Dia Mundial da Alimentação 
16 de outubro de 2018 

 
Atividades Breve Descrição Local Horário 

Exposição 
“Saber Comer” 

Campanha “Dar é receber” 

Estas atividades consistem na construção de uma pirâmide alimentar e na 
recolha de alimentos oferecidos pela comunidade educativa. A pirâmide 
alimentar será construída e decorada por alunos do JI e do 1º ciclo da escola 
sede. Em simultâneo, cada aluno (acompanhado pelo prof) coloca os 
alimentos, que trouxe de casa para doar, nos pontos de recolha distribuídos no 
pátio.  
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. O dinheiro das 
vendas reverte, na totalidade, para a família. Os alunos interessados deverão 
inscrever-se junto do DT. 

Pátio da escola 09:30h - 12:30h 

Mini Mercadinho 
Mercado de compotas, aromáticas, especiarias e hortícolas da época, 
dinamizado pelas salas do pré-escolar. 

Pátio da escola 09:30h - 12:30h 

“Mexe-te connosco” Sessão de atividade física para promover hábitos de vida saudável. Pátio da escola 10h- 10h15 

 
“Livros com sabor” 

Nas bibliotecas, serão contadas histórias relacionadas com a alimentação. 
Neste dia começará a ser disponibilizada fruta a quem frequente a biblioteca. 

Bibliotecas escolares 
Ao longo do dia 

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 pratos principais que sejam adequados a levar numa marmita, por 
exemplo numa visita de estudo. O júri irá eleger os três melhores pratos, aos 
quais serão atribuídos prémios. Os pratos deverão ser entregues na cantina 
escolar acompanhados da ficha técnica (8h15 -9h15). 

Pátio da escola 09:30h - 12:30h 

Jogo da alimentação 
saudável 

Alunos do PCA dinamizam. um jogo construído em sala de aula. 
 
 

Pátio da escola 09:30h - 12:30h 



 

 

 

 

“Shots com sabor e cor” 

Os alunos envolvidos nesta atividade, vão fazer campanhas de sensibilização e 
demonstrações de como fazer batidos, sumos de fruta natural, trabalhando 
assim de uma forma lúdico-pedagógica incutindo alguns valores sobre este 
tema. 

Pátio da Escola 09:30h – 12h30 

Vamos à Horta Atividades na horta com alunos do 1º ciclo. Horta escolar 09:30h – 12h30 

 
A dieta Mediterrânica 

Ao longo da semana a ementa escolar foi pensada com base na Dieta 
Mediterrânica. 

Cantina escolar  Ao longo da semana 

 

Organização: PromoSaúde e Departamento de Matemática e Ciências Experimentais. 

Colaboração: Departamentos, Grupo de Educação Física, Espaço ComTacto, UCC, Câmara Municipal de Évora. 


