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“Jogo Missão Sustentável”

“Alimentação Saudável – “Do Prado ao Prato”

“Cabaz do Outono”

“Cabaz da Primavera”



Ações Desenvolvidas no âmbito dos Projetos desenvolvidos: 

• “Cabaz de Outono”

• Alimentação Saudável – “Do Prado ao Prato”

• Jogo de Tabuleiro – “Missão Sustentável”

• “Cabaz da Primavera”



Cabaz do Outono
Na impossibilidade de reunir a comunidade 

na escola reinventou-se o Mercadinho da 

alimentação saudável.



Alimentação Saudável – “Do Prado ao Prato”

• Promover hábitos de alimentação saudável nos alunos e comunidade escolar.

• Ensinar os alunos a dar importância às riquezas do meio local e a reconhecer a

importância dos produtos endógenos na nossa alimentação.

• Promoção de encontro intergeracional – aprender com os mais velhos.

• Dar valor à gastronomia local e fazer a fusão entre o tradicional e o moderno.

• Sensibilizar a comunidade educativa para a importância da alimentação saudável.



“Do Prado ao Prato”



Jogo de Tabuleiro – “Missão Sustentável”

Jogo desenvolvido pelos alunos da escola, numa primeira fase ainda

em E@D e concluído na Escola já em aulas presenciais.

Abrange temas como a Reciclagem; Alimentação Saudável;

Sustentabilidade, ect.. num total de 6 temas, com peões construídos

pelos alunos e todas as perguntas baseadas nas pesquisas feitas

anteriormente.

A todos os alunos foi distribuído um jogo, num saco reciclado e

carimbado pelos próprios alunos com carimbos de batata.



Jogo “Missão Sustentável



“Cabaz da Primavera”

Tal como no Cabaz de Outono, realizámos o Cabaz da Primavera para

que se desse continuidade ao Mercadinho realizado nesta época do

ano e que em contexto de pandemia não se pode realizar.

Desta feita, foi um cabaz de aromas e sabores elaborado com

produtos endógenos e outros realizados pelos alunos.



Cabaz da Primavera



 A escola participou ainda em outros projetos no âmbito do Plano Anual do

AE Condeixa e em projetos a nível nacional como o Projeto a Criar com

Scratch que desenvolve o raciocínio lógico no que diz respeito à

programação ou projetos como os propostos pela Missão Continente uma

mais-valia para desenvolver competências transversais nos alunos.

 Todas estas atividades foram divulgadas na página de Facebook da

Associação de Pais de EB1 de Anobra com o intuito de promover e

sensibilizar a população em geral para hábitos de vida mais saudável e

sustentável de forma a reduzir a pegada ecológica no Planeta Terra!

 Acreditamos, que estas crianças na escola criam asas e mais tarde

poderão voar crescendo num meio propício a desenvolver soft skills que

ficarão para a vida.



EB1 de Anobra/Pais e Encarregados de Educação/ AE Condeixa

A EB1 de Anobra tem tido a preocupação de criar laços, laços esses

que se estendem a toda a comunidade educativa que adere às

atividades propostas e neste âmbito tentamos sensibilizar na

população para estes temas e que, certamente levarão à mudança

de pequenos hábitos que farão a diferença no futuro.

Num ano particularmente difícil recusámos deixar cair por terra os

projetos desenvolvidos ao longo dos últimos anos e reinventámos

forma de chegar a todos e permitir aos alunos a concretização do

que havíamos proposto no inicio do ano letivo.


