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31 de maio de 2020  

“Aqueles que pensam que não têm tempo para uma dieta saudável, 

mais cedo ou mais tarde, encontrarão tempo para a doença.”  

Edward Stanley 



 

 

1. Introdução 

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 (SRE), 

através da Direção Regional de Educação (DRE), propõe este ano letivo uma atuação que 

fomente a promoção de hábitos alimentares e culinários saudáveis nas escolas básicas dos 

1.º ciclo com Pré-Escolar da Região Autónoma da Madeira (RAM), através do Projeto 

Nutrifixe, e nas escolas de 2.º, 3.º ciclos e secundárias da RAM, através do Projeto Rede de 

Bufetes Escolares Saudáveis (RBES). 

No momento atual, o distanciamento social continua a ser recomendado, mas não o 

distanciamento da sociedade. As medidas adotadas para a prevenção da propagação da 

Covid-19, nomeadamente a interrupção das atividades letivas presenciais e a necessidade 

de permanência prolongada em casa, alteraram a rotina dos alunos da RAM. A realização 

de menos atividade física e a alteração no comportamento de compra dos alimentos por 

parte dos encarregados de educação, podem trazer riscos para a saúde das crianças e dos 

jovens. 

Estes Planos de Ação dos Projetos de Educação Alimentar visam abordar a importância 

da alimentação saudável, para qualquer altura do ano, e os cuidados especiais a ter neste 

período pós-isolamento social, atribuindo especial importância à publicidade alimentar nos 

meios digitais, uma vez que as crianças e os jovens passaram muito tempo em frente ao 

ecrã. Visa fornecer um conjunto de informações sobre a alimentação em tempo de Covid-19 

e sobre o planeamento e seleção dos alimentos a comprar, sabendo que podemos voltar a 

estar em isolamento e queremos abastecer a despensa e o frigorífico.  

Destinam-se a ser dinamizados pelos professores coordenadores dos projetos no 

contexto das suas atividades educativas, sejam elas presenciais, com grupos mais restritos 

de alunos, ou de dinamização individual em situação de isolamento social, utilizando os 

meios e tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e professores 

desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos, em que o aluno é o 

protagonista do próprio caminho. A utilização das novas tecnologias vem reforçar a noção 



 

 

de que a aprendizagem não acontece só entre os muros da escola, o que criou novas 

experiências e possibilidades de ensinar, não desperdiçando a oportunidade em mudar a 

educação. A barreira geográfica ou social deixou de existir, não existindo também a limitação 

de infraestrutura, pelo que, os Projetos de Educação Alimentar vêm propor o uso das 

tecnologias como forma de dinamizar as propostas dos Projetos, de metodologias ativas 

colocando a tónica na ação do aluno, de gamificação das atividades como forma de 

transformação dos conteúdos em desafios/jogos, num contexto de formas mais inclusivas e 

sustentáveis de organização da escola. 

Trata-se assim de um plano de ação adequado à realidade atual com que nos 

deparamos, com possibilidade de alargar as atividades a grupos mais extensos, caso se 

verifique um desenvolvimento favorável da situação de pandemia. 

 

 

  



 

 

2. Finalidades 

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

Escolares Saudáveis: 

- 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; 

- modificar comportamentos 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. 

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

encarregados de educação e alunos) nas atividades promovidas pelos Projetos e pelas 

escolas; 

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

alimentação saudável; 

- Divulgar normas respeitantes à oferta alimentar escolar; 

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

alimentar; 

- Incentivar 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. 



 

 

4. Plano de atividades Nutrifixe 

ATIVIDADES DO PROJETO DATAS 

1. 
Inscrição das escolas / professores coordenadores do 
projeto 

até 05 de outubro 2020 

2. Reunião Inicial (online - Plataforma Zoom) 
19 outubro 2020 
9h30 – 10h30 

3. Atividades Nutrifixe 

Roda dos Alimentos 

Ao longo do ano letivo 
Nutrisemáforo 

Nutriescondidos (4.º ano) 

Nutrilancheiras 

4. Meses promocionais 

Hortofrutícolas  janeiro 2021 

Leguminosas Fevereiro 2021 

Hidratação março 2021 

Coração Saudável maio 2021 

5. 
Outras datas 
comemorativas 

Dia mundial da alimentação 16 outubro 2020 

Dia mundial da saúde 7 abril 2021 

Dia mundial da obesidade 4 março 2021 

6. 

Ações de sensibilização (para encarregados de educação): 
- “Economizar na alimentação” 
- “A importância do pequeno-almoço” 
- “Desperdício Alimentar” 

Ao longo do ano letivo 

7. 

Oficina de Formação para docentes – 6h 
Online (sessões síncronas e assíncronas através das 
plataformas Zoom/Moodle), para apoio à docência em 
educação @ distância 
 
“Utilização das ferramentas digitais em matéria de educação 
alimentar” 

Datas a definir 

8. Concurso hino Nutrifixe 

Inscrição 
até 26 fevereiro 2021 
 

Envio das propostas 
até 12 março 2021 

9. 

I Concurso Nutrichefe  
 

a realizar em contexto familiar (em situação de isolamento 
social), ou escolar, ao nível de cada escola, com recolha de 
registos fotográficos para publicação no site 

Inscrição e envio dos registos 
fotográficos/vídeo 
Até 31 de março 
 

Comunicação dos 
vencedores 
Abril de 2021 

10. 
Hora do conto – Pré-escolar 
Histórias sobre nutrição contadas pela equipa de nutrição 

Ao longo do ano letivo 



 

 

11. 
Nutrifixe Solidário 
Angariação de alimentos para famílias necessitadas 

Ao longo do ano letivo 

12. Inquérito de Avaliação do Projeto 
maio de 2021 (preencher até 
18 de junho) 

13. 

Materiais/ferramentas pedagógicas e atividades 
propostas para serem dinamizadas em situação de 
distanciamento social ou presencialmente 

(a divulgar no site dos projetos, como sugestão a serem 
integradas nos projetos educativos das escolas aderentes) – 
ver anexos 

Ao longo do ano letivo 

14. Reunião final (online - Plataforma Zoom) junho 2021 

 

  



 

 

5. Plano de atividades RBES 

O Plano de Atividades apresenta um conjunto de propostas a promover e a desenvolver 

nas escolas, ao nível das turmas, durante o ano letivo 2020/2021. 

ATIVIDADES DO PROJETO DATAS 

1. 
Inscrição das escolas / professores coordenadores do 
projeto 

até 05 de outubro 2020 

2. Reunião Inicial (online - Plataforma Zoom) 
19 outubro 2020 
9h30 – 10h30 

3. Meses promocionais 

Hortofrutícolas  janeiro 2021 

Leguminosas Fevereiro 2021 

Hidratação março 2021 

Coração 
Saudável 

maio 2021 

4. 
Outras datas 
comemorativas 

Dia mundial da 
alimentação 

16 outubro 2020 

Dia mundial da saúde 7 abril 2021 

Dia mundial da obesidade 4 março 2021 

5. 
Semana da Prevenção do Desperdício Alimentar 
(ações de promoção e registos fotográficos das atividades 
realizadas pelos alunos, a divulgar no site) 

Ao longo do ano letivo 

6. 
Ações de sensibilização 
(a dinamizar pelas nutricionistas, de forma presencial ou 
online) 

Ao longo do ano letivo 

7. 

Oficina de Formação para docentes – 6h 
Online (sessões síncronas e assíncronas através das 
plataformas Zoom/Moodle), para apoio à docência em 
educação @ distância 
 
“Utilização das ferramentas digitais em matéria de 
educação alimentar” 

Datas a definir 

8. 
Formação para Assistentes Operacionais 
“Regras de Segurança na confeção dos alimentos”  
Online (sessões síncronas através da plataforma Zoom) 

21 e 22 dezembro 2020 



 

 

9. 

V Concurso Nutrichefe 
 

a realizar em contexto familiar (em situação de 
isolamento social), ou escolar, ao nível de cada escola, 
com recolha de registos fotográficos para publicação no 
site 

Inscrição e envio dos registos 
fotográficos/vídeo 
Até 31 de março 
 

Comunicação dos vencedores 
Abril de 2021 

10. 
II edição do Concurso Nutrivídeo 
(envio de vídeos sobre promoção da alimentação 
saudável) 

Envio até 31 março 2021 
 

Comunicação dos vencedores 
Abril de 2021 

11. 
RBES Solidário 
Angariação de alimentos para famílias necessitadas 

Ao longo do ano letivo 

12. 

Materiais/ferramentas pedagógicas e atividades 
propostas para serem dinamizadas em situação de 
distanciamento social ou presencialmente 

(a divulgar no site dos projetos, como sugestão a serem 
integradas nos projetos educativos das escolas 
aderentes) – ver anexos 

Ao longo do ano letivo 

13. Inquérito de avaliação do Projeto 
maio de 2021 (preencher até 18 
de junho) 

14. Reunião final (online - Plataforma Zoom) Junho 2021 

 

  



 

 

Anexos – Nutrifixe 

Materiais/ferramentas pedagógicas e atividades 

 

Nutrifixe Solidário 

Angariação de alimentos para famílias necessitadas 

Inventariação de famílias em risco e com necessidades a nível alimentar, recolha de 

bens alimentares não perecíveis ao nível de escola para atribuição a essas famílias 

 

Jogos 

(a serem criados na sala, para manuseamento apenas dos alunos da turma, ou em cada, 

para jogo em família) 

- Nutrigalo (construção de um tabuleiro inspirado no jogo do galo com utilização de 

imagens de alimentos e material reutilizável) 

 

 

- Nutripesca [jogo da pescaria saudável, utilizando imagens de acordo com cada 

situação concreta: alimentos saudáveis vs alimentos menos saudáveis (bolo, sumo, 

croissant, etc.), pequeno-almoço saudável (pão, leite, fruta, etc.)].  

 



 

 

- Dominó dos alimentos (jogo construído em papel ou cartolina, pintado pelos alunos, 

forrado a película de plastificar, para uma melhor higienização) 

 

- Jogo na aplicação Kahoot sobre alimentação (usar o jogo planeado pela DRE ou propor 

ao docentes/alunos a criação do próprio jogo com construção das perguntas a aplicar a 

outras escolas); 

 

 

- Jogos digitais diversos, criados pela equipa da DRE para mobilização de 

conhecimentos sobre alimentação e higiene e segurança alimentar. 

 

Atividades 

- Arco-íris da alimentação 

Aproveitando ainda a ideia do arco-íris de esperança que enfeitou as nossas janelas 

durante a quarentena, dar a conhecer às crianças que para nos alimentarmos bem, é 

fundamental termos à mesa pratos coloridos, com uma grande diversidade de hortofrutícolas 

que por sua vez possuem diversas cores. Cada cor ou pigmento de um alimento é dado pela 

presença de moléculas que chamamos fitonutrientes ou fitoquímicos e que têm inúmeros e 

diferentes benefícios para a nossa saúde. 



 

 

Construir um arco-íris, preenchendo cada cor do arco-íris com alimentos dessas cores 

correspondentes. Este trabalho poderá ser feito em papel e depois preenchido com recortes 

de alimentos de folhetos de supermercado e/ou impressões dos mesmos. Outra opção 

poderá ser construir um arco-íris gigante no ginásio ou sala polivalente da escola, utilizando 

os alimentos em natureza. Com esta última opção é possível envolver a escola toda, ficando 

por exemplo cada turma responsável por trazer um alimento de uma respetiva cor. No fim, 

para evitar o desperdício alimentar os alunos levam os alimentos para casa e/ou doam o 

alimento a alguma instituição. 

 
 

 

- Hora do conto – pré-escolar 

Leitura de histórias relacionadas com a alimentação (“A menina que não gostava de 

fruta”, “O menino que não gostava de sopa”, “O dia em que a barriga rebentou”, “José, come 

a sopa!, “Mara a menina de boca doce”, entre outros) 

 

- Nutrilancheiras 

Atividade online para criação da lancheira saudável, no qual os alunos teriam de ser 

capazes de selecionar, de entre as diversas opções disponíveis, os alimentos certos para 

compor a sua lancheira.  

 

Criação de e-books – livros digitais online 

Utilização de ferramentas digitais para criação de e-books sobre: 

• Composição de lanches e pequenos almoços 

• Receitas e preparados 



 

 

• Reinterpretação ou invenção de contos/histórias sobre alimentação 

Ferramentas: 

Livros Digitais (português): https://www.livrosdigitais.org.br/ 

 

 

Oficina de formação para docentes 

Formação em molde oficina, de 6 horas, explorando as potencialidades das ferramentas 

tecnológicas digitais na promoção da alimentação saudável, em contexto escolar não 

presencial. 

Conteúdos: 

- exploração das várias ferramentas digitais com potencialidades na área da educação 

alimentar; 

- uso da realidade aumentada para agregar valor nutricional aos rótulos; 

- criação de e-books – ferramentas de criação de livros digitais online; 

- criação de desafios online – gamificação dos conteúdos, ou como transformar a 

aprendizagem num jogo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.livrosdigitais.org.br/


 

 

Anexos – RBES 

Materiais/ferramentas pedagógicas e atividades 

 

RBES Solidário 

Angariação de alimentos para famílias necessitadas 

Inventariação de famílias em risco e com necessidades a nível alimentar, recolha de 

bens alimentares não perecíveis ao nível de escola para atribuição a essas famílias 

 

Publicidade alimentar dirigida a crianças em meios digitais – cuidados a 

ter 

- Atividade de procura de publicidade sobre alimentos sempre que se navega na net 

(pesquisa e recolha de dados); 

- Identificação dos alimentos publicitados e dos que são proibidos por lei (de acordo com 

a Lei n.º 30/2019, publicada a 23 de abril de 2019 para proteger as crianças, que 

“Introduz restrições à publicidade dirigida a menores de 16 anos de géneros 

alimentícios e bebidas que contenham elevado valor energético, teor de sal, açúcar, 

ácidos gordos saturados e ácidos gordos trans”); 

- Jogo online de interpretação da rotulagem nutricional (uso como marcadores os 

descodificadores de rótulos da DGS para bebidas ou alimentos)  

 

 

 

 

http://www.alimentacaosaudavel.dgs.pt/activeapp/wp-content/uploads/2020/01/AlimentacaoSaudavel_RotulagemNutricional_lerRotulos_bebidas.jpg


 

 

Criação de e-books – livros digitais online 

Utilização de ferramentas digitais para criação de e-books sobre: 

• Composição de lanches e pequenos almoços 

• Receitas e preparados 

• Reinterpretação ou invenção de contos/histórias/banda desenhada sobre 

alimentação 

 

Ferramentas: 

Canva 

https://www.canva.com/pt_pt/criar/ebooks/ 

Livros Digitais (português) 

https://www.livrosdigitais.org.br/ 

 

História aos quadradinhos sobre a alimentação saudável, inspirada nos contos 

tradicionais. 

TEMAS 
CONTO 

TRADICIONAL 
ELEMENTO 
PRINCIPAL 

CONTEÚDOS E ATIVIDADES 
ESPECÍFICAS 

Leguminosas 
João e o pé de 
feijão 

Feijões 
Produção de alimentos (horta), 
sustentabilidade, meio ambiente 

Frutas Branca de Neve Maçã Exploração de aspetos sensoriais 

Hortaliças Rapunzel Nabo Horta 

Leite e 
derivados 

Cachinhos de 
ouro e os três 
ursos 

Leite 
Crescimento, saúde óssea 

Carnes e 
ovos 

O Gato das 
botas 

Carne de 
coelho 

Alimentação omnívora, história da 
alimentação, cadeia alimentar 

Gorduras, 
açúcares e 
doces 

Hansel e Gretel Guloseimas 

Equilíbrio alimentar (quantidade, 
frequência do consumo de 
alimentos “extras”), desnutrição vs 
obesidade, saúde dental 

 

 

 

 

 

https://www.canva.com/pt_pt/criar/ebooks/
https://www.livrosdigitais.org.br/


 

 

Jogos  

- Jogo na aplicação Kahoot sobre alimentação (usar o jogo planeado pela DRE ou propor 

ao docentes/alunos a criação do próprio jogo com construção das perguntas a aplicar a 

outras escolas); 

 

 

- Jogo do STOP online ou para telemóvel (nomes de frutos, legumes, cereais derivados 

e tubérculos) 

https://jogostop.net/new-game.xhtml 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fanatee.stop&hl=pt_PT 

 

- Realização da ementa semanal para a família, para divulgação no site do projeto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

https://jogostop.net/new-game.xhtml
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fanatee.stop&hl=pt_PT


 

 

- Jogo dos sentidos com alimentos (jogo sensorial de descoberta dos alimentos através 

do tato, da degostação e do olfato, a realizar na turma, ou em casa) 

 

- O meu prato – desenho da divisão do prato de acordo com as quantidades de alimentos 

que costumam comer diariamente – partilha online para publicação no site do projeto 

 

 

- Jogo da Glória da Alimentação Saudável (construção, com os alunos, das regras do 

jogo e dos cartões, em função das temáticas alimentares abordadas) 

 



 

 

- Jogos digitais criados pela equipa da DRE para mobilização de conhecimentos sobre 

alimentação e higiene e segurança alimentar. 

 

Atividades (a realizar em família) 

Recolha fotográfica das refeições confecionadas, usando alimentos saudáveis, para 

divulgação no site do projeto 

 

- Dia da comida divertida 

Criação de uma refeição com decoração especial, alusiva a um dia comemorativo 

(Halloween, Natal, Carnaval) ou com disposição divertida no prato dos alimentos saudáveis. 

   

  
 

 

  

 

 

 



 

 

- Dia da comida criativa 

Criação de uma refeição que apele ao sentido estético e criativo da disposição dos 

alimentos saudáveis. 

   

  

 

  

 

   

 

 

 

 



 

 

Oficina de formação para docentes 

Formação em molde oficina, de 6 horas, explorando as potencialidades das ferramentas 

tecnológicas digitais na promoção da alimentação saudável, em contexto escolar não 

presencial. 

Conteúdos: 

- exploração das várias ferramentas digitais com potencialidades na área da educação 

alimentar; 

- uso da realidade aumentada para agregar valor nutricional aos rótulos; 

- criação de e-books – ferramentas de criação de livros digitais online; 

- criação de desafios online – gamificação dos conteúdos, ou como transformar a 

aprendizagem num jogo. 

 

 


