
A
rr

a
io

lo
s

B
o

rb
a

UCC Évora, PRAPAS, Escola, USP 

(Saúde Oral)

UCC Évora, PRAPAS, Escola, USP 

(Saúde Oral)

UCC Évora, PRAPAS, Escola, USP 

(Saúde Oral)

UCC Évora, PRAPAS, Escola

UCC Évora, PRAPAS, Escola, USP 

(Saúde Oral)

UCC Évora, Escola

UCC Évora, PRAPAS, Escola, USP 

(Saúde Oral)

UCC Évora, PRAPAS, Escola

09-10-2017
Alunos do 7ºD e 8ºE, da Escola 

Conde Vilalva
36

Realização de ação de sensibilização sobre alimentação saudável e Higiene 

Oral

13-10-2017
Alunos do 7º C, da Escola Conde 

Vilalva
25

Realização de ação de sensibilização sobre alimentação saudável e Higiene 

Oral

Realização de ação de sensibilização sobre alimentação saudável e Higiene 

Oral

12-10-2017
Alunos do 8ºD, da Escola Conde 

Vilalva
25

Realização de ação de sensibilização sobre alimentação saudável e Higiene 

Oral

12-10-2017
Alunos da turma do PCA da 

Escola Manuel Ferreira Patricio
10

Realização de ação de sensibilização sobre alimentação saudável - sugestões 

de lanches escolares.. 

20
Realização de ação de sensibilização sobre alimentação saudável e Higiene 

Oral

25
Realização de ação de sensibilização sobre alimentação saudável e Higiene 

Oral

220 Visita ao MARE no âmbito do programa 5 ao dia

24-10-2017
Alunos do 5º A, da Escola Conde 

Vilalva

    17/10/2017 Escola Salesiana
    Alunos do 1º ciclo da Escola 

Salesiana

11-10-2017
Alunos do 7º E, da Escola Conde 

Vilalva
25

UCC Évora, PRAPAS, Escola, USP 

(Saúde Oral)

UCC de Évora, USP (Higiene Oral), 

Escola

MARE, Escola

    17/10/2017 Escola Gabriel 

Pereira

Alunos de 3º ciclo e secundário, 

docentes e não docentes da 

Escola Gabriel Pereira

70
Realização de ação de sensibilização sobre alimentação saudável - sugestões 

de lanches escolares e degustação.

    17/10/2017 Escola EB1 B. 

Câmara

Alunos 1º ciclo da EB1 do B. 

Câmara
100

Realização de EPS que consiste num teatro para sensibilização sobre 

alimentação saudável, higiene oral e sono. 

16-10-2017
Comunidade Educativa da 

Escola Manuel Ferreira Patrício
300

Realização de atividades que promovem uma alimentação saudável - Exposição 

"Saber Comer", Campanha "Dar e Receber", Mercadinho de Produtos 

Hortículas, Mercadinho de Compotas, "Mexe-te connosco", Leituras com sabor", 

Concurso "Green Chef na cozinha - (Re)invenção culinária", Lanches Partilhados.

17-10-2017
Alunos do 7º A, da Escola Conde 

Vilalva

É
v

o
ra

Dia Mundial de Alimentação (16-

10-2017; Escola EB1 de 

arraiolos)

alunos da pré-primária e 1º ciclo 

de Arraiolos
135

desenvolvimento de actividades lúdicas e de sensibilização para a alimentação 

sudável,  em grupos de alunos divididos por anos de escolaridade(realização de 

diversos jogos temáticos, finalizando com coreografia temática).

Concelho

Alentejo Central

      (Data / Local) População Alvo Nº Particip Descrição da Acção Observações Parceiros

dia da alimentação(16 a 20 de 

outubro)

alunos do agrupamento de 

escolas
500

colocaçao de trabalhos individuais ( alimento saudavel ) num cesto gigante feito 

em papel  de cenario no átrio da escola
Agrupamento e UCC

EB1 Arl
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UCC Évora, PRAPAS, Escola, USP 

(Saúde Oral)

UCC de Évora, Câmara Municipal de 

Évora,UÉ

25
Realização de ação de sensibilização sobre alimentação saudável e Higiene 

Oral

UCC Évora, PRAPAS, Escola, USP 

(Saúde Oral)

UCC Évora, PRAPAS, Escola, USP 

(Saúde Oral)

UCC de Évora, USP (Higiene Oral), 

Escola

Em conjunto com os alunos fazer um levantamento dos alimentos que 

habitualmente consomem nos lanches e avaliar a qualidade do produto através 

da leitura e interpretação dos respetivos rótulos

Agrupamento Escolas Redondo - 

PES/UCC Redondo

600
Beber água é essencial para a vida!                                                                  

Hidratação Adequada e seus benefícios                                            

Agrupamento Escolas Redondo - 

PES/UCC Redondo

Afixação de Cartazes no Centro Saúde alusivos ao Tema Alimentação Saudável

    19/10 Alunos 3º Ciclo 175
Teatro - Debate "O Corpo é que paga!"                                                             Onde 

se aborda o tema Alimentação Saudável

Integrado na candidatura ao projeto          

Cuida-te  - IPDJ

Agrupamento Escolas Redondo - 

PES/UCC Redondo/IPDJ

   18/10 Comunidade Educaiva 500

Montagem de banca de frutas na sala convívio do bar da escola, para mostra de 

frutas e seus benefícios                                                           Realização e oferta 

aos alunos de salada de frutas e sumos naturais de fruta

Agrupamento Escolas Redondo - 

PES/UCC Redondo

26-10-2017
Alunos do 5º C, da Escola Conde 

Vilalva

UCC Évora, PRAPAS, Escola

31-10-2017
Alunos do 5º D, da Escola Conde 

Vilalva
20

Realização de ação de sensibilização sobre alimentação saudável e Higiene 

Oral

UCC Évora, PRAPAS, Escola, USP 

(Saúde Oral)

Várias datas
Alunos do 5º ano - Escola Sta. 

Clara
125

Realização de ação de sensibilização sobre alimentação saudável e Higiene 

Oral

UCC Évora, PRAPAS, Escola, USP 

(Saúde Oral)

Confecção de Lanche Saudável e entrega de flyers UCC Évora, Escola

17-10-2017
Alunos do 7º A, da Escola André 

de Gouveia
20 Realização de ação de sensibilização sobre alimentação saudável 

UCC Évora, PRAPAS, Escola, USP 

(Saúde Oral)

19-10-2017
Alunos do 7º B da Escola André 

de Gouveia
20

Realização de ação de sensibilização sobre alimentação saudável e Higiene 

Oral

Realização de ação de sensibilização sobre alimentação saudável e Higiene 

Oral

UCC Évora

31-10-2017
Alunos do 8º A da Escola André 

de Gouveia
20

Realização de ação de sensibilização sobre alimentação saudável e Higiene 

Oral

UCC Évora, PRAPAS, Escola, USP 

(Saúde Oral)

16 a 20 Out. 2017
Comunidade Educativa da 

Escola dos Canaviais
300

Realização de acções de sensibilização sobre alimentação saudável; 

Mercadinho Escolar com produtos biológicos de pequenos agricltores; Mega 

aula de Educação Física; Elaboração de uma ementa pelos alunos, para 

implementar na Escola mensalmente 

UCC Évora, CME; Junta de 

Freguesia Canaviais, Escola

17-10-2017
Alunos 12º CT2 Escola André de 

Gouveia
23

    16/10/2017 Praça do Giraldo
Alunos do 1º ciclo + comunidade 

em geral
250

Realização de um conjunto de atividades:  jogos tradicionais, jogos de cheiros, 

Loja dos sonhos - Historia dos legumes da Horta,  Degustação de sumos 

naturais, Prova de lanches Saudáveis; jogo das panelas gigantes; avaliação 

corporal - Unidade Móvel CUIDA-TE

UCC Évora, CME, UÉ, DECO, 

EPRAL, CEFP IFP, MARÉ, IPDJ , 

Produtores dos Canaviais, Mercearia 

do Largo,Jardim do Chá

19-10-2017
Alunos do 3ºCiclo - Escola Sta. 

Clara
12 Tomada de decisão nas escolhas alimentares

Agrupamento Escolas Estremoz
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16-10-2017

Comunidade em geral 40 Realização de uma caminhada alusiva ao dia da alimentação

    25/10/2017 Escola Salesiana
    Alunos do 1º ciclo da Escola 

Salesiana
20

Realização de EPS que consiste um teatro para sensibilização sobre 

alimentação saudável, higiene oral e sono. 

25-10-2017
Alunos do 5º B, da Escola Conde 

Vilalva
25

Alunos JI e 1.º Ciclo escola 

basica Mata

31-10-2017
Alunos do 8º A, da Escola Conde 

Vilalva
20

Realização de ação de sensibilização sobre alimentação saudável e Higiene 

Oral

29-10-2017

90
realização de sessaõ de sensibilização sobre alimentação saudável e jogos 

temáticos

18-10-2017
Alunos JI e 1.º Ciclo escola 

basica Veiros
40

realização de sessaõ de sensibilização sobre alimentação saudável e jogos 

temáticos

17/10/21017
Alunos e Pessoal Docente e Não 

docente ESRSI 
250 Showcooking com nutricionista 

Sensibilização temática alimentação saudável

18-10-2017 Alunos 1.º Ciclo EB S. Domingos 12
realização de sessaõ de sensibilização sobre alimentação saudável e jogos 

temáticos

23-10-2017
Utentes e funcionários da Sta 

Casa de Estremoz
50

Alunos 2º Ciclo 85

     16/10 Comunidade Educaiva 

     Semana de 16 a 20/10 Comunidade Geral
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Agrupamento de Escolas de Vendas 

Novas

A atividade consiste num jogo interativo em que se vai abordar a importância do 

pequeno-almoço, as consequências de não comer e a quantidade de açúcar que 

existe nos refrigerantes.

15

desenvolvimento de actividades lúdicas e de sensibilização para a alimentação 

sudável,  em grupos de alunos divididos por anos de escolaridade(realização de 

diversos jogos temáticos, finalizando com coreografia temática).

Agrupamento de Escolas de Mourão25

12-10-17 Perolivas Alunos de JI e 1º ciclo

Sessão de educação para a saúde sobre alimentação saudável; Jogos sobre 

escolhas alimentares saudáveis; Oferta de salada de fruta como incentivo aos 

lances saudáveis;Distribuição de panfletos; Avaliação dos lanches dos alunos. 

Ser cozinheiro por um dia. Concurso "Saber Comer".

Agrupamento de Escolas de 

Reguengos de Monsaraz

12-10-17 São Marcos Alunos de JI e 1º ciclo

Sessão de educação para a saúde sobre alimentação saudável; Jogos sobre 

escolhas alimentares saudáveis; Oferta de salada de fruta como incentivo aos 

lances saudáveis;Distribuição de panfletos; Avaliação dos lanches dos alunos. 

Ser cozinheiro por um dia. Concurso "Saber Comer".

Agrupamento de Escolas de 

Reguengos de Monsaraz

Agrupamento de Escolas de 

Reguengos de Monsaraz
Alunos de JI 13-10-17 Caridade

Sessão de educação para a saúde sobre alimentação saudável; Jogos sobre 

escolhas alimentares saudáveis; Oferta de salada de fruta como incentivo aos 

lances saudáveis;Distribuição de panfletos; Ser cozinheiro por um dia. 

Alunos de JI e 1º ciclo
Oferta de salada de fruta como incentivo para uma alimentação saudável. 

Concurso "Saber Comer".
Agrupamento de Escolas de Mourão

Dia Mundial da Alimentação (24-

10-17 Vendinha)
Alunos de JI e 1º ciclo

desenvolvimento de actividades lúdicas e de sensibilização para a alimentação 

sudável,  em grupos de alunos divididos por anos de escolaridade(realização de 

diversos jogos temáticos, finalizando com coreografia temática).

Agrupamento de Escolas de Évora

M
o

u
rã

o

Agrupamento de Escolas de 

Reguengos de Monsaraz
250

18, 16 e 20-10-17 Reguengos 

de Monsaraz
 1º ciclo

Sessão de educação para a saúde sobre alimentação saudável; Jogos sobre 

escolhas alimentares saudáveis;Distribuição de panfletos; Avaliação dos 

lanches dos alunos. 

Sessão de educação para a saúde sobre alimentação saudável; Jogos sobre 

escolhas alimentares saudáveis; Oferta de salada de fruta como incentivo aos 

lances saudáveis;Distribuição de panfletos; Avaliação dos lanches dos alunos. 

Ser cozinheiro por um dia. Concurso "Saber Comer".

60
Agrupamento de Escolas de 

Reguengos de Monsaraz

Agrupamento de Escolas de 

Reguengos de Monsaraz

Agrupamento de Escolas de 

Reguengos de Monsaraz
125

Sessão de educação para a saúde sobre alimentação saudável; Jogos sobre 

escolhas alimentares saudáveis; Distribuição de panfletos; Avaliação dos 

lanches dos alunos. Ser cozinheiro por um dia.

Sessão de educação para a saúde sobre alimentação saudável; Jogos sobre 

escolhas alimentares saudáveis; Oferta de salada de fruta como incentivo aos 

lances saudáveis;Distribuição de panfletos; Avaliação dos lanches dos alunos. 

Ser cozinheiro por um dia. Concurso "Saber Comer".

20

17-10-17 Aldeia da Luz Alunos de JI e 1º ciclo
Oferta de salada de fruta como incentivo para uma alimentação saudável. 

Concurso "Saber Comer".
Agrupamento de Escolas de Mourão

Alunos do 1º. Ciclo do Ensino 

Básico do Agrupamento de 

Escolas de Vendas Novas

348

Alunos de JI e 1º, 2º,3º ciclo e 

secundário
1000

Oferta de salada de fruta como incentivo para uma alimentação saudável. 

Concurso "Saber Comer".

16-10-17 Reguengos de 

Monsaraz

R
e
g

u
e

n
g

o
s

 d
e

 M
o

n
s

a
ra

z

25-10-17 Aldeia da Luz Alunos de JI e 1º ciclo

12, 17, 19 E 24 de Outubro 

2017

15

25

25

45

09-10-2017 Reguengos de 

Monsaraz
Alunos de JI 

10-10-17 São Pedro Alunos de JI e 1º ciclo

11-10-17 Campinho Alunos de JI e 1º ciclo

17-10-17 Vendinha Alunos de JI e 1º ciclo

Sessão de educação para a saúde sobre alimentação saudável; Jogos sobre 

escolhas alimentares saudáveis; Oferta de salada de fruta como incentivo aos 

lances saudáveis;Distribuição de panfletos; Avaliação dos lanches dos alunos. 

Ser cozinheiro por um dia. Concurso "Saber Comer".

Agrupamento de Escolas de Évora

15

25

30

24-10-17 Mourão Alunos de JI 40

desenvolvimento de actividades lúdicas e de sensibilização para a alimentação 

sudável,  em grupos de alunos divididos por anos de escolaridade(realização de 

diversos jogos temáticos, finalizando com coreografia temática).

Agrupamento Vertical de Escolas de 

Mourão

Agrupamento de Escolas de 

Reguengos de Monsaraz

11-10-17 Outeiro Alunos de JI e 1º ciclo

Sessão de educação para a saúde sobre alimentação saudável; Jogos sobre 

escolhas alimentares saudáveis; Oferta de salada de fruta como incentivo aos 

lances saudáveis;Distribuição de panfletos; Avaliação dos lanches dos alunos. 

Ser cozinheiro por um dia. Concurso "Saber Comer".

Agrupamento de Escolas de 

Reguengos de Monsaraz

17-10-17 Mourão
Alunos de JI e 1º, 2º,3º ciclo e 

secundário
400

Oferta de salada de fruta como incentivo para uma alimentação saudável. 

Concurso "Saber Comer".
Agrupamento de Escolas de Mourão

17-10-17 Granja
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Dia Comemorativo         

(Data/ Local) 
População Alvo Nº Particip Descrição da Acção Observações

16 de Outubro de 2017 (Dia 

Mundial da Alimentação)

Alunos da EB 2,3/Sec. José 

Gomes Ferreira
11

Sinalização do Dia Mundial da Alimentação com realização exposição de 

arranjos de fruta realizado pelos alunos do 3º Ciclo + Oferta de Fruta no 

Refeitório Escolar ; Comemoração do Dia Mundial da Alimentação, com 

disponibilização de lanche saudável e arranjos de fruta elaborados peloa alunos, 

no Refeitório escolar, bem como a sensibilização dos participantes através de 

um comunicado elaborado pelos alunos do 2º ciclo alusivo ao á importancia da 

comemoração do Dia Mundial da Alimentação.

15 de Outubro de 2017 (Dia 

Mundial da Alimentação) 

Alunos da turma J da Eb1 de 

Ferreira do Alentejo
50

Realização de Pic Nic Saudável partilhado, no recinto escolar da EB1 de 

Ferreira do Alentejo, para  alunos e familiares;  Momento recreativo com a 

apresentação de uma canção alusiva a Alimentação Saudável; Realização de 

Jogos Ludicos ("JOGO DA MEMÓRIA DOS ALIMENTOS"; "JOGO DOS 

ALIMENTOS SAUDÁVEIS E MENOS SAUDÁVEIS"; "PUZZLE DA RODADOS 

ALIMENTOS; "ESCOLHA DOS ALIMENTOS PARA AMILHA LANCHEIRA" )

11 de Outubro de 2017 

Comemorações  alusiva ao Dia 

Mundial da Alimentação 

Alunos do Prè escolar e 1º ciclo 

de Odivelas 
17

Realização da Atividade "Alimentação Saudável/ Dentes Saudáveis", com 

sensibilização dos alunos para a importancia de uma alimentação saúdável e os 

seus beneficios para a Saúde Oral. Actividade prática sobre os alimentos a 

incluir no lanche escolar, para preservar os dentes saudáveis.

16 de Outubro de 2017 (Dia 

Mundial da Alimentação)

Alunos do Prè escolar e 1º ciclo 

de Odivelas 
17

Sensibilização dos alunos para a importancia da  Comemoração do Dia Mundial 

da Alimentação atraves do jogo ludico de associação de imagens/figuras ao Dia 

Mundial da Alimentação. Realização da Atividade " Á Roda com os Alimentos", 

com sensibilização dos alunos para a importancia de uma alimentação saúdável 

e os seus beneficios para a Saúde. 

16 de Outubro de 2017 (Dia 

Mundial da Alimentação)

Alunos da turma J da Eb1 de 

Ferreira do Alentejo
25

Sensibilização dos alunos para a importancia da  Comemoração do Dia Mundial 

da Alimentação atraves do jogo ludico de associação de imagens/figuras ao Dia 

Mundial da Alimentação.

EB1 de Odivelas/ Centro Social e 

Paroquial de Odivelas; Saúde Escolar 

da UCC de Ferreira do Alentejo 

(Higienista Oral Jesus Capela e 

Enfermeiro Jorge Gonçalves)

EB1 de Ferreira do Alentejo; Herdade 

Vale da Rosa; Saúde Escolar da UCC 

de Ferreira do Alentejo (Nutricionista 

Carla Sousa).

Agrupamento de Escolas de Ferreira 

do Alentejo; Camara Municipal de 

Ferreira do Alentejo; Herdade Vale da 

Rosa; Saúde Escolar da UCC de 

Ferreira do Alentejo (Nutricionista 

Carla Sousa e Enfermeiro Jorge 

Gonçalves);  Caixa de Crédito Agricola 

de Ferreira do Alentejo.

Parceiros

EB1 de Odivelas/ Centro Social e 

Paroquial de Odivelas; Saúde Escolar 

da UCC de Ferreira do Alentejo 

(Nutricionista Carla Sousa e 

Enfermeiro Jorge Gonçalves).
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Baixo Alentejo

EB1 de Ferreira do Alentejo; Saúde 

Escolar da UCC de Ferreira do 

Alentejo (Nutricionista Carla Sousa e 

Enfermeiro Jorge Gonçalves)
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16-10-2017

Alunos do 6ºA e 6ºB do 

Agrupamento de Escolas de 

Castelo de Vide

28
Construção de roda de alimentos e de piramide dos alimentos; Exposição com 

ambas para todos os alunos

Actividade realizada na escola com os 

docentes

16-10-2017

Alunos da Pré B da Escola 

Básica do 1ºciclo c/JI de Castelo 

de Vide

12 Execução do pão em espaço escolar. Lanche com esse pão 
Actividade realizada na escola com os 

docentes

URAP (Nutricionista Rita Torres)

Dia Mundial da Alimentação (16-

10-2017/ Escola do 1º Ciclo de 

Benavila)

Alunos do Jardim de Infância e 

alunos do 1º Ciclo a frequentar 

estabelecimento escolar da 

freguesia de Benavila

22

Construção da roda dos alimentos pelos alunos, na qual os alunos simbolizam os 

alimentos que integram os variados grupos, com uma descrição efetuada pelos 

participantes sobre o consumo de alimentos pertencentes a cada grupo. 

Distribuição de folhetos alusivos ao tema “Alimentação Saudável”.

Agrupamento de Escolas de Avis

A
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Dia Mundial da Alimentação ( 

16/01/2017 Centro Escolar)
1º Ciclo 93

Com recortes  devem compor uma refeição equilibrada (prato principal), por 

aluno e justificar as suas escolhas. 

Europeu da Cozinha e da 

Alimentação Saudavel ( 

08/11/2017 Agrupamento de 

Escolas de Alter do Chão)

2ª Ciclo 55 Compor um prato principal equilibrado. Concursso " O prato mais saudadel"
Concorrem também os pratos realizados no 

dia 16/10

17-10-2017

Alunos da Pré B da Escola 

Básica do 1ºciclo c/JI de Castelo 

de Vide

12
Realização de sandes criativas e pratos com alimentos saudáveis. Consumo 

dessas mesmas sandes ao lanche

Actividade realizada na escola com os 

docentes

Docentes das turmas do agrupamento 

de Escolas de Castelo de Vide e PES

16-10-2017

Alunos do 1º ano do 1ºciclo da 

Escola  Básica do 1ºciclo c/JI de 

Castelo de Vide

21
Construção de uma roda de alimentos com materiais recicláveis. Visita à 

exposição na Escola Básica do 2º e 3º ciclos Garcia d'Orta

Actividade realizada na escola com os 

docentes

Docentes das turmas do agrupamento 

de Escolas de Castelo de Vide e PES

16-10-2017

Alunos da Pré A da Escola 

Básica do 1ºciclo c/JI de Castelo 

de Vide

12

Construção de uma roda dos alimentos com alimentos comestiveis. Prova 

desses mesmos alimentos na hora do lanche em conjunto com o pão realizado 

na Pré B

Actividade realizada na escola com os 

docentes

C
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e 16-10-2017 / Escola Básica do 

1º ciclo c/JI de Póvoa e Meadas
Alunos da Pré C 10

Confeção de um almoço saudavel com massa cozida fornecida pelo lar da 

Póvoa e Meadas  e outros ingredientes levados pelos alunos . Confeção de 

Espetadas de fruta . Estas  confeções são  realizadas em meio escolar e 

ingeridas pelos próprios alunos e docentes.

Actividade realizada na escola com os 

docentes
Lar de Póvoa e Meadas

20/10/2017 / Escola Básica do 

1º ciclo c/JI de Castelo de Vide 
Alunos da Pré A e B 24 Rastreio a crianças  - IMC realizado pela enfermeira do PES - UCC

20/10/2017 / Escola Básica do 

1º ciclo c/JI de  Póvoa e Meadas
Alunos da Pré C 10 Rastreio a crianças  - IMC realizado pela enfermeira do PES - UCC
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Dia Mundial da Alimentação 

12/Outubro/2017 
alunos da USM 30

“De olho no rótulo , pela sua saúde” - Campanha da Deco – sessão com o 

objetivo de alertar para a importância de sabermos interpretar a informação 

contida nos rótulos alimentares 

– uma sessão agendada Universidade Sénior de Monforte

Dia Mundial da Alimentação a 

decorrer entre os dias 9 e 16 de 

Outubro

alunos do 1º ciclo do 

Agrupamento de Escolas de 

Monforte

124
Alimentos Amigos dos Dentes – reforçar junto das crianças a importância que a 

alimentação tem para um sorriso saudável 
agendadas 7 sessões 

Dia Mundial da Alimentação 

16/Outubro/2017 

alunos do 3º ciclo da escola 

EB2,3 de Monforte
52

Sessão sobre a Dieta Mediterrânica, com o objetivo de identificar as principais 

caraterísticas desta e relacioná-las com a proteção da saúde e prevenção de 

doenças como a obesidade, HTA e diabetes

– 3 sessões agendadas

Dia Mundial da Alimentação – 

16 a 31 de outubro 

Alunos e professores da EB1 da 

Urra
14

Sessão de sensibilização com transmissão de princípios para uma alimentação 

saudável e importância do exercício físico como forma de prevenção da 

obesidade e doenças associadas, seguida de realização de jogos interactivos 

alusivos ao tema

Atividade realizada por enfermeiras da UCC 

Ammaya (enf. Ana Carneiro e enf. Sofia 

Pereira) e técnicos da URAP (Dietista Ana 

Trindade) 

EB1 da Urra; Serviço de Saúde 

Pública do concelho de  Portalegre

Alunos e professores  da EB1 do 

Atalaião     (2 turmas)
39

2 sessões de sensibilização com transmissão de princípios para uma 

alimentação saudável e importância do exercício físico como forma de 

prevenção da obesidade e doenças associadas, seguida de realização de jogos 

interactivos alusivos ao tema

Atividade realizada por enfermeiras da UCC 

Ammaya (enf. Ana Carneiro e enf. Sofia 

Pereira) e técnicos da URAP (Dietista Ana 

Trindade) 

EB1 do Atalaião; Serviço de Saúde 

Pública do concelho de  Portalegre

Alunos e professores  da EB1 

dos Fortios
22

Sessão de sensibilização com transmissão de princípios para uma alimentação 

saudável e importância do exercício físico como forma de prevenção da 

obesidade e doenças associadas, seguida de realização de jogos interactivos 

alusivos ao tema

Atividade realizada por enfermeiras da UCC 

Ammaya (enf. Ana Carneiro e enf. Sofia 

Pereira) e técnicos da URAP (Dietista Ana 

Trindade) 

EB1 dos Fortios; Serviço de Saúde 

Pública do concelho de  Portalegre

Alunos e professores  da EB1 da 

Praceta    (2 turmas)
53

2 sessões de sensibilização com transmissão de princípios para uma 

alimentação saudável e importância do exercício físico como forma de 

prevenção da obesidade e doenças associadas, seguida de realização de jogos 

interactivos alusivos ao tema

Atividade realizada por enfermeiras da UCC 

Ammaya (enf. Ana Carneiro e enf. Sofia 

Pereira) e técnicos da URAP (Dietista Ana 

Trindade) 

EB1 da Praceta; Serviço de Saúde 

Pública do concelho de  Portalegre

Alunos e professores  da EB1 de 

Caia
10

16/10/2017 Dia Mundial da 

Alimentação      Centro de 

Saúde de Ponte de Sor

Utentes do Centro de Saúde a definir
Entrega de peça de fruta aos utentes que se deslocam ao Centro de Saúde para 

realizar análises.
Intermachê

Norte Alentejano

16/10/2017 Dia Mundial da 

Alimentação Escola Básica das 

Galveias

alunos do 1º ciclo a definir
Sessão de esclarecimento sobre alimentação saudável e riscos inerentes à vida 

sedentária. Realização de desenhos alusivos ao tema com pequeno debate.

Agrupamento de Escolas de Ponte de 

Sor

Sessão de sensibilização com transmissão de princípios para uma alimentação 

saudável e importância do exercício físico como forma de prevenção da 

obesidade e doenças associadas, seguida de realização de jogos interactivos 

alusivos ao tema

Atividade realizada por enfermeiras da UCC 

Ammaya (enf. Ana Carneiro e enf. Sofia 

Pereira) e técnicos da URAP (Dietista Ana 

Trindade) 

EB1 de Caia; Serviço de Saúde 

Pública do concelho de  Portalegre

24 de Outubro de 2017
Alunos e Educadoras do Pré-

escolar da escola da Praceta
70

3 Sessões de sensibilização sobre as temáticas da alimentação saudável e 

promoção da atividade física , seguida de realização de jogos interactivos 

alusivos ao tema

Delegada de Saúde Maria do Rosário Pires 

com a colaboração da Nutricionista da 

URAP Rita Torres Moreira e Técnica de 

Saúde Ambiental Hortênsia Costa

Escola do ensino Pré Escolar da 

Praceta; Unidade de Saúde Pública e 

URAP
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