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"Aqueles gue pensam que não têm tempo para uma dieta saudável,
mais cedo ou mais tarde, encontrarão tempo para a doença."

Edward Stanley
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1. lntrodução

Atualmente, a forma como nos alimentamos e movimentamos tem contribuído para

aumentar o número de casos de excesso de peso e o número de doenças relacionadas com

hábitos alimentares não recomendados, o que constitui um dos problemas de saúde pública

mais sérios com que nos deparamos.

Tendo em vista o inverter desta tendência, a Secretaria Regional de Educação, Ciência

e Tecnologia (SRE), através da Direção Regionalde Educação (DRE), propõe para este ano

letivo uma atuação que fomente a promoção de hábitos alimentares e culinários saudáveis

nas escolas básicas do 1 .o ciclo com Pré-Escolar (Nutrifixe), 2.o,3.o ciclos do ensino básico

e ensino secundário (Rede de Bufetes Escolares Saudáveis - RBES) da Região Autónoma

da Madeira (RAM).

O cenário de pandemia exigiu mudanças e trouxe impactos ao nível da saúde. Entre as

repercussões da prática reduzida de exercício físico e a alteração no comportamento de

compra dos alimentos por parte dos encarregados de educação, está o aumento do risco de

obesidade.

E importante que se retome a rotina das crianças e jovens, que se promova o consumo

alimentar saudável no seio da família e se promova a aquisição de competências de compra

e confeção de refeições saudáveis, assim como estimular a atividade física.

O Projeto de Educação Alimentar deverá enquadrar as ações previstas no Projeto

Educativo de cada estabelecimento de ensino e deverá ser desenvolvido atendendo ao

contexto escolar e aos objetivos prioritários de cada estabelecimento de ensino no âmbito

da educação alimentar.

O Plano de Ação previsto para o ano letivo 202112022 engloba um conjunto de propostas

e sugestões de atividades a desenvolver por cada estabelecimento de ensino, que poderão

ser trabalhadas a par das suas estratégias participativas de educação alimentar, a fim de

fomentar a autonomia dos alunos e restante comunidade educativa sobre as suas escolhas

informadas para o consumo alimentar.
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2. Finalidades

São finalidades dos Projetos de Educação Alimentar Nutrifixe e Rede de Bufetes

Escolares Saudáveis (RBES):

- Promover estilos de vida saudáveis na comunidade educativa, prevenir a doença e

reduzir o impacto dos problemas de saúde e da má alimentação no desempenho

escolar dos alunos;

- Fornecer informação que permita o ajuste da oferta das escolas à promoção da saúde

dos alunos;

- lnfluenciar à adoção de comportamentos saudáveis através de ações de educação

alimentar e promoção de atividades recorrendo a estratégias lúdico/pedagógicas;

- Qualificar profissionalmente os docentes e não docentes na educação alimentar em

meio escolar.

3. Objetivos

- Compreender a importância da prática de uma alimentação saudável na promoção da

saúde;

- Promover hábitos alimentares saudáveis na população escolar, estimulando o

consumo de alimentos nutricionalmente equilibrados e despromovendo alimentos

nutricionalmente menos saudáveis.

- lncentivar a participação da comunidade educativa (docentes, não docentes,

encarregados de educação e alunos) nas atividades promovidas pelo Projeto e pelas

escolas;

- Promover ações de formação dirigidas a docentes e não docentes no âmbito da

alimentação saudável;

- Contribuir para o desenvolvimento de uma estratégia de redução do desperdício

alimentar;

- lncentivar a partilha de experiências e informações entre escolas aderentes ao Projeto;

- Adequar a atuação ao contexto atual (que impôs condicionantes ao nível

comportamental e alimentar) através da utilização das novas tecnologias enquanto

forma de comunicação, dinamização de atividades e divulgação dos

trabalhos/atividades realizados ao nível das escolas.
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4. PIano de atividades

O Plano de Atividades apresenta um conjunto de propostas para desenvolvimento nos

estabelecimentos de ensino, durante o ano letivo 202112022.
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DATAS

até 2I de outubro
202r
outubro 2021
10h00 - 12h00
(local a designar)

Ao longo do ano
letivo

Ao longo do ano
letivo

janeiro 2022

tevereiro 2022

março 2O22

maio 2022

1-6 outubro 2021-

8 novembro 2021,

7 abril2O22

4 março 2022

21, maio 2022

7 junho 2022

Ao longo do ano

letivo

Ao longo do ano

letivo

Datas a definir

ATIVIDADES DO PROJETO

lnscrição das escolas / professores coordenadores do projeto

Reunião lnicial
e entrega de certificados de Escola Promotora de Educação
Alimentar

Roda dos Alimentos (t.e/z.e anos)

Nutrisemáforo (3.e ano)

N utriescondidos (4.e ano)

N utrilancheiras 1s.e7c.e anos)

Alimentação saudável - coração
saudável
A importância do pequeno-almoço e

dos lanches

Desperdício Alimentar

Hortofrutícolas

Leguminosas

Hidratação

Coração Saudável

Dia Mundial da Alimentação

Dia Europeu da Alimentação e da Cozinha
Saudáveis

Dia Mundial da Saúde

Dia Mundial da Obesidade

Dia Nacional de Luta Contra a Obesidade
(penúltimo sábado do mês de maio)

Dia Mundial da Segurança Alimentar

Semana da Prevenção do Desperdício Alimentar
(ações e registos fotográficos das atividades realizadas pelos alunos)

- "Economizar na alimentação"

- "Pequeno-almoço e lanches"

- "Desperdício Alimentar"
- "lnterpretação da rotulagem"

Formação para Docentes - 13h
Online (plataforma ZoomlMoodle da DFP)

Ações de sensibilização
dirigidas a alunos do l.e ciclo
(Dinamizadas pela equipa de

nutrição da DRE, de forma
presencial ou online)

Ações de sensibilização
dirigidas a alunos d6s !.e/f.e
ciclos e do ensino secundário
(Dinamizadas pela equipa de
nutrição da DRE, de forma
presencial ou online)

Meses promocionais
(todos os ciclos)

Ações de sensibilização
(dirigidas a encarregados de
ed ucação)

Outras datas
comemorativas

1.

2

3.

4.

5

6.

7

8

9
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10
Formação para Assistentes Operacionais
Online (plataforma ZoomlMoodle da DFP)

Datas a definir

14 de Julho de 2021

L4

13

L2

TL

ATIVIDADES DO PROJETO

Reunião final (online - Plataforma Zoom)

Webinars - dirigidos a docentes e a encarregados de educação.

(encontros online através da plataforma de Youtube do Projeto de Educação
Alimentar: EAlimentar DRE)

Cabaz Solidário
(lniciativa solidária de angariação de alimentos para alunos da escola
e respetivas famílias)

Concursos
(todos os ciclos)

Concurso Nutrivídeo
(Vídeos de promoção da alimentação saudável)

Concurso Nutrichefe

(a realizar em contexto familiar)

Julho 2022

Datas a definir

Ao longo do ano
letivo

lnscrição e envio
das propostas
até 31 março 2022

Comunicação dos
vencedores
Final do ano letivo

DATAS


