EDUCAÇÃO ALIMENTAR EM MEIO ESCOLAR
OBJETIVOS
- Aumento do consumo de hortofrutículas;
- Aumento da prática dos gestos amigos do ambiente;
- Associar a educação ambiental à educação alimentar;
- Associar a educação para o consumo à educação alimentar;
- Desenvolver competências na área da educação ambiental;
- Desenvolver projetos que articulem os vários ciclos de aprendizagem;
- Promover o voluntariado;
- Promover o espírito empreendedor.
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Quase metade da Roda dosAlimentos é composta
por frutas e hortícolas ricos em vitaminas, minerais,
fbras e outros componentes protetores. Deves comer,
no mínimo, 5 porções de hortofrutícolas por dia.
Será que consegues cumprir este desafo?
Uma porção de hortofrutícolas é igual a:
Uma peça de fruta OU uma sopa com bastantes vegetais
OU meio prato de salada OU meio prato de legumes
cozinhados.

A Roda dos Alimentos indica-nos
os alimentos que devemos comer
diariamente e em que quantidades.
Alimentos que pertencem ao
mesmo grupo têm características
parecidas e podem ser
substituídos uns pelos outros
na tua alimentação.

Precisas de mais de 30 vitaminas e
minerais diferentes? Por isso deves
variar nos alimentos que escolhes.

Pinta um dedo por
cada porção
de fruta ou hortícolas
que comeste
no dia. __/__/__
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Exemplos de pequeno-almoço:

Qual é o teu
ço
pequeno-almo
favorito?

Leite
com pão com
queijo e
morangos

Papa de
aveia com
maçã e
canela

Por que é que é importante?
Alunos que tomam o pequeno-almoço
antes de ir para a escola têm mais
atenção, pensam melhor e mais
depressa e têm melhores notas?

Dá-te energia para as primeiras horas do teu dia, depois de
estares muitas horas a dormir, para que trabalhes, brinques
e fques bem-disposto.

Um bom pequeno-almoço é constituído por:
Lacticínios (leite ou iogurte e/ou queijo)
Ricos em cálcio e em proteína, fundamentais para
a formação dos ossos, dos dentes e para
o crescimento.
Farináceos
(pão escuro ou cereais ricos em fbra)
Dão-nos energia e ajudam o nosso intestino
a funcionar.
Fruta
Rica em vitaminas e minerais,
fundamentais para o nosso organismo.
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Leite com
cereais e
rodelas
de kiwi

Vai para a cozinha
e ajuda
a preparar o teu pequenoalmoço de Eco-Chef.
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DESTINATÁRIOS:
Alunos do 1º, 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico
Ligue-nos: 214582932/918086088
sabe@vitamimos.pt

