
Dia Mundial da Alimentação no Agrupamento de Escolas de Condeixa-a-Nova 

 

No passado dia 16 de outubro, foi assinalado, em todo o mundo, o Dia Mundial da Alimentação. 

Centrado, entre outras questões, na problemática da desnutrição, pobreza e fome, tem servido de 

mote, entre a população portuguesa, para a abordagem da má nutrição, em particular na Escola e 

entre as crianças e jovens. 

Foram registadas diversas iniciativas no Agrupamento de Escolas de Condeixa-a-Nova, assumindo 

as mais diversas ações, desde o pré-escolar ao nível secundário de ensino. 

 

Ao nível dos 2º e 3º Ciclos, na Escola Básica, e no âmbito 

do que se designou de “Semana da Alimentação 

Saudável”, os alunos do 6º ano, na disciplina de Ciências 

Naturais, com as docentes Carla Simões e Célia Seiça, 

apresentaram a exposição “Alimentação Saudável”. 

 

Durante toda a semana, foi distribuída fruta fresca no Bar, ao cuidado da D. 

Fátima, iniciativa à qual os alunos aderiram com entusiasmo. 

“(...)cerca de 56% da população não cumpre com as 

recomendações preconizadas pela OMS para o 

consumo de fruta e hortícolas (≥ 400 g/dia de fruta e 

produtos hortícolas), sendo a percentagem de inadequação particularmente 

preocupante no grupo das crianças (72%) e dos adolescentes (78%); (…)” 

(Fonte: AN-AF, 2015_2016) 

 

No átrio do bloco A, junto ao Bar dos alunos, foi apresentado, durante a Semana da Alimentação 

Saudável, um vídeo elaborado pela equipa da Escola Promotora de 

Saúde. 

Na Escola Secundária, durante a manhã do dia 17 de outubro, os 

alunos do 12º ano, com o apoio do Professor Luís Correia, 

percorreram as salas de aula para distribuir fruta aos alunos e falar 

um pouco sobre alimentação sustentável. 

 

O grupo disciplinar de Educação Física, preocupado com os (maus) hábitos de pequeno almoço e 

refeições intermédias (lanche da manhã e da tarde) dos alunos, em particular nos momentos que 

antecedem a prática de atividades físicas, desenvolveram momentos de sensibilização para a 

importância dos lanches; para o efeito, partilharam o “Guia para lanches escolares saudáveis” 

publicado pela DGS. 

A Equipa da Escola Promotora de Saúde 

https://nutrimento.pt/activeapp/wp-content/uploads/2021/04/GuiaLanchesEscolarespdf.pdf

