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 Projeto de Educação Alimentar  
 

 Alimentação Saudável  
 

1- Nota Introdutória: 
 

O Município do Cartaxo, dando cumprimento ao exposto a Lei 159/99 de 14 de 

setembro, assegura a gestão dos refeitórios dos estabelecimentos de educação pré-

escolar e do ensino básico. Este serviço consiste em proporcionar uma alimentação 

saudável, equilibrada e adequada às necessidades das crianças.  

 

São objetivos do Município do Cartaxo, no fornecimento de refeições:  elevar a 

qualidade dos serviços na área da alimentação/nutrição prestados às crianças e aos 

alunos do concelho, fornecer uma refeição quente e equilibrada nutricionalmente, tornar 

os refeitórios escolares espaços educativos e promotores de saúde e assegurar a 

qualidade do serviço de refeição e a segurança alimentar, controlando todos os 

procedimentos ao abrigo do HACCP. Para garantir estes objetivos procedeu à 

contratação de uma nutricionista, que acompanha diariamente o serviço de refeições. 

 

Após um concurso no âmbito da Comunidade Internacional da Lezíria do Tejo, para a 

Aquisição de Refeições Escolares para o ano letivo 2016/2017, o município do Cartaxo  

e a maioria dos municípios da região da lezíria e Vale do Tejo, adjudicaram o 

fornecimento de refeições ao Consórcio constituído pela GERTAL - Companhia Geral 

de Restaurantes e Alimentação, S.A., ITAU - Instituto Técnico de Alimentação Humana, 

S.A., e SOCIGESTE - Serviços, Indústria e Comércio de Refeições, Lda, tendo sido o 

Acordo Quadro outorgado no dia 11 de julho de 2016. 

Todos os Municípios aderiram a um padral alimentar saudável, com base na dieta 

mediterrânica, sendo comuns as ementas escolares. 

Diagnosticada a necessidade de se trabalhar as questões dos hábitos alimentares nas 

crianças e nos alunos do pré-escolar e 1º ciclo e considerando que a alimentação 

saudável é determinante para um desenvolvimento físico e intelectual, além de 

promover saúde e bem-estar, o Município do Cartaxo está a implementar um projeto de 

Educação Alimentar, denominado “Alimentação Saudável”. 

 

Este projeto será desenvolvido pela área de Educação e Juventude, orientado por uma 

nutricionista e em parceria com os Agrupamentos Escolares e Comunidade educativa. 
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2- Enquadramento Geral: 

Este projeto pretende contribuir para uma melhoria da qualidade da oferta alimentar, 

garantindo os princípios da alimentação saudável (completa, equilibrada e variada), 

segundo as recomendações emanadas da Direção Geral de Inovação e 

Desenvolvimento Curricular na Circular 3/DSEEAS/DGE/2013 que fornece orientações 

sobre ementas e refeitórios escolares e normas gerais de alimentação a 

estabelecimentos do jardim de infância e 1º ciclo de escolas básicas, no que respeita a 

lista de alimentos autorizados, às capitações de alimentos e a adequação sazonal da 

oferta aos alunos, o referencial “Educação Alimentar em Meio Escolar” para uma oferta 

alimentar saudável (DGIDC, 2006) e, o Ofício Circular n.º 7/DGE/2012 Bufetes 

Escolares.  

A educação alimentar nas escolas deve passar desta forma por uma politica clara, com 

base nas recomendações e orientações simples seguidas por toda a comunidade 

escolar e que envolva também as famílias e a comunidade em geral (autarquias, 

comercio e produtores locais), utilizando um sistema que permita a avaliação de toda a 

intervenção. 

Perante o aumento dos casos de pré-obesidade e de obesidade nas últimas décadas e 

consequente aumento dos casos de doença crónica associada, motivo de invalidez 

precoce ou de significativa redução de esperança de vida, a aquisição de estilos de vida 

saudável desde a infância assume, cada vez mais, uma relevância extrema. 

De entre os grupos e ambientes prioritários, destacam-se as escolas, às quais é 

atribuído um papel fundamental garantindo que as crianças compreendem os benefícios 

de terem uma alimentação saudável e de praticarem exercício físico. Consideram que 

as escolas devem ser ambientes protegidos de intervenções centradas nos interesses 

comerciais, atuando de forma transparente na promoção de estilos de vida saudáveis. 

Na apresentação de todos os currículos do sistema educativo nos diferentes países, 

existe um investimento grande nas questões nutricionais e alimentares, não só do ponto 

de vista biológico e da sua relação com a saúde, mas também do ponto de vista cultural 

e social. Neste sentido, a integração da Educação Alimentar, as questões da Segurança 

e Higiene Alimentar inseridos no Programa Nacional de Saúde Escolar, irá permitir o 

desenvolvimento de ações de sensibilização aos diferentes grupos da comunidade 

escolar, atividades integradas nos diferentes projetos apresentados, a aplicação de 

questionários aos alunos e encarregados de educação com o objetivo de avaliar o 

consumo alimentar como a aceitação e adaptação às novas ementas e uma observação 

direta em todo o processo de confeção à distribuição das refeições escolares, que irão 

contribuir para uma melhora discrição do disgnóstico da situação e melhoria da 

qualidade do serviço prestado. 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

 

3- Projeto de Educação Alimentar: Alimentação Saudável  

 

Público-alvo: 

Comunidade escolar - crianças, alunos, professores, educadores, assistentes 

operacionais, pais, encarregados de educação. 

 

Objetivos: 

 

Objetivo Geral:  

 Promoção de hábitos alimentares saudáveis 

Específicos: 

 Sensibilizar a população escolar para uma adoção de práticas de alimentação e 

estilos de vida saudáveis; 

 Compreender a importância de uma alimentação saudável na prevenção da 

Saúde; 

 Conscientizar os alunos sobre a importância de se alimentarem de forma correta, 

afim de corrigir ou minimizar os problemas de saúde presentes na comunidade 

escolar, visando diminuir os fatores de risco para muitas doenças; 

 Avaliar, calcular, verificar e monitorizar o valor e equilíbrio nutricional das 

ementas considerando a variedade semanal e mensal da oferta alimentar; 

 Avaliar e monitorizar as condições de higiene e segurança alimentar nos 

estabelecimentos escolares; 

 Identificar e promover ações transversais que incentivem o consumo de 

alimentos de boa qualidade nutricional de forma articulada e integrada com 

outros setores, nomeadamente da agricultura, desporto, ambiente, educação e 

autarquias; 

 Melhorar a qualificação e o modo de atuação dos diferentes profissionais que 

pela sua atividade, possam influenciar conhecimentos, atitudes e 

comportamentos na área alimentar. 
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Atividades: 

Atividade Objetivo População Alvo Calendarização 

Ementas Escolares On-Line 

 
Divulgação On-line no site 
da Câmara das refeições 
escolares, com os seus 

respetivos valores 
Nutricionais 

acompanhados por 
imagem fotográfica 

diária. 
   

Comunidade 
Escolar 

setembro a julho  

“Pai, Mãe…almoças comigo 
hoje?” 

Envolver os encarregados 
de educação na avaliação 
das refeições escolares e 

proporcionar um 
momento para estar com 

os seus filhos e 
educandos. 

 

Encarregados de 
Educação 

setembro a julho  

Ação de Formação 

Uniformizar as regras de 
higiene, segurança e de 

conduta para o bom 
funcionamento dos 

refeitórios escolares. 
 

Assistente 
Operacionais  

Interrupção letiva 

Ação de Sensibilização 

Promover a compreensão 
da relação entre os 

lanches escolares e a 
saúde através de um 

maior consumo de pão, 
leite, iogurte e fruta e 

desincentivar o consumo 
de salgados, doces e 
refrigerantes/sumos 

açucarados. 
 

Encarregados de 
educação 

A calendarizar 

 
 
 
 
 

“Heróis da Fruta” 
 
 
 
 
 

 

Coordenação do projeto 
“Heróis da Fruta” com o 

agrupamento escolar 

Alunos do 1 e 2º 
ano do 1º ciclo do 

agrupamento 
Marcelino 

Mesquita do 
Cartaxo 

 
De setembro a 
março 
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“Mini Chef” projeto 
integrado nas AAAF’s 

Desenvolver atividade de 
animação e apoio à 

família nos Jardins de 
Infância atribuído 

competências socio- 
emocionais de promoção 

à saúde e o 
desenvolvimento de uma 

alimentação saudável. 

Jardins-de-Infância 
dos agrupamentos 

do Concelho do 
Cartaxo 

De outubro a 
julho  

Acompanhamento na 
supervisão das crianças na 
hora da Refeição Escolar 

Apoiar e despertar nas 
crianças a apreciação de 
uma refeição saudável 

num ambiente social com 
os outros e proporcionar 
a resolução de conflitos, 

como também o 
desenvolvimento de 

competências de 
autoajuda. 

 

Pré-escolar e 1º 
ciclo dos 

agrupamentos de 
Escolas do 

Concelho do 
Cartaxo 

Todo o ano letivo 

Monitorização e 
Supervisão da Higiene e 
Segurança Alimentar dos 

Refeitórios Escolares 

Cumprimento das normas 
gerais de Higiene 

aplicadas aos géneros 
alimentícios em todas as 
fases, de forma a apoiar 
um bom funcionamento 

dos serviços de 
Alimentação Escolar. 

 

Escola Básica José 
Tagarro; Escola 

Básica de Pontével; 
Escola 2,3 de 

Pontével 

 
 
 
 
Todo o ano letivo 

Questionários Alimentares 

Aplicação de 
questionários de 

avaliação das refeições 
escolares 

Encarregados de 
educação 

Todo o ano letivo 

Questionários Alimentares 

Estudo de avaliação dos 
hábitos alimentares dos 
alunos na escola com a 

parceria da Escola 
Superior Agrária de 

Santarém. 

Alunos do 1º ciclo 
dos agrupamentos 

Marcelino 
Mesquita e D. 

Sancho I 

Fevereiro a Junho 
2018 

Comemoração do dia 
Mundial da Alimentação 

Organização e 
colaboração do 1º Evento 
da comemoração do Dia 
Mundial da Alimentação 
do Serviço de Educação e 

Juventude 

Comunidade 
Escolar e 

Comunidade em 
Geral 

16 de outubro 
2017 

Projeto Educativo de 
Alimentação Saudável no 

1º Ciclo 

Intervenção nos temas de 
alimentação no programa 

curricular  

1º ciclo dos 
agrupamentos 

escolares  
Outubro a Junho 
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Outras atividades a desenvolver: 

 Participação na Comemoração do Carnaval 

 Participação na Feira da Saúde; 

 Participação nas Comemorações do Dia da Criança. 

 

 

Metodologia: 

O presente projeto decorre ao longo do ano letivo contemplando as atividades 

programadas, com uma metodologia ativa, demonstrativa e expositiva. 

 

Monotorização/Avaliação: 

A monitorização do projeto é realizada através de reuniões com encarregados de 

educação/professores/educadores, ao longo de todo o ano com o intuito de determinar 

se as estratégias e as atividades decorridas foram adequadas ao desenvolvimento das 

competências definidas. 

A avaliação é efetuada através de indicadores objetivos (nº de participantes, nº de 

sessões/atividades/questionários/inquéritos) e subjetivos (nível de participação). 

 

 


