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Destinatários: Alunos / Enc de Educação e Professores 

 
Assunto: Alimentação saudável – um compromisso de todos 

 

 

Na EB de Aver-o-Mar têm vindo a ser desenvolvidas diversas ações que visam a sensibilização para a alimentação 
saudável e equilibrada. 

Recentemente percecionamos consumos, pelos alunos, de produtos pouco saudáveis, oriundos do exterior, não 
fazendo muito sentido disponibilizar-se determinados tipos de produtos, saudáveis, no bufete e refeitório e, depois, 
permitir que os alunos consumissem no interior da escola um conjunto de produtos, considerados lixo alimentar.  
Parece-nos importante, para generalização de alguns procedimentos em todo o Agrupamento, relembrar 
informações, visando um controlo mais eficaz destas situações, pelo que se mantêm, na EB23, os procedimentos 
de controlo de entrada, para além dos mecanismos indicados na cantina (acesso por ordem e presença de 
professores e funcionários no espaço), os seguintes: 
- não será permitido a alunos autorizados a sair da escola, ir comprar produtos para outros alunos; 
- sempre que necessário, o funcionário da portaria poderá pedir aos alunos para mostrar a mochila/ saco; 
- não haverá permissão de consumo, no interior da escola, de produtos pré-embalados/ pré-preparados, para além 
existentes no bufete; 
- os alunos que se apresentem, na portaria, com produtos tidos por “lixo alimentar”, verão os mesmo ser confiscados 
e entregues, numa primeira fase, ao encarregado de educação, após o que passarão a ser destruídos; 
- o desrespeito destas regras fará o aluno incorrer em procedimento disciplinar e, sendo subsidiado, poderá vir a 
perder o escalão de apoio, caso se confirme que gasta dinheiro desta forma; 
- os alunos devem utilizar a cantina e, se necessário o bufete escolar, onde os produtos disponibilizados respeitam 
regras de uma alimentação saudável e equilibrada; 
- na cantina, quando um aluno se apresentar sem senha, poderá almoçar, desde que a responsável o permita, 
pagando a respetiva senha e multa, mas será servido somente no final do serviço; 
- os alunos deverão colaborar na iniciativa “fruta escolar”, ou seja, deixar à saída do refeitório, em recipiente 
específico, fruta que não tenham comido, a qual será servida no bufete escolar, sem qualquer custo; 
- existe na página do Agrupamento, no separador “Balcão Virtual” (https://ebaveromar.com/balcao-virtual/#44- 
documentacao) um panfleto com Dicas para pais e encarregados de educação, contendo dicas para a elaboração de 
um lanche saudável. 
Recomenda-se, ainda, de forma genérica em todo o Agrupamento, a utilização de cantis reutilizáveis, em detrimento 
das garrafas de plástico, recordando-se a proibição genérica de realização de festas de anos no interior das escolas, 
aqui se incluindo o princípio de distribuição de guloseimas aos colegas. Qualquer situação específica deverá ser 
colocada ao educador/ professor titular de turma/ diretor de turma e só com autorização deste será possível uma 
alteração deste princípio. 

 
O Diretor, Carlos Gomes de Sá 
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“Os pais querem o bem-estar dos seus filhos” 

Ajude o seu filho a escolher uma ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL. 
 

 

 
LEMBRE-SE: 

“Mais vale prevenir… que remediar…” 

O contributo de todos será decisivo para travar o aumento da obesidade infantil, para a 

promoção do bem-estar e, consequentemente, para o Sucesso Escolar. 

 

 
Dicas para um lanche saudável: 

 
✓ Os lanches enviados para a escola NÃO devem incluir doces. 

 
✓ Na preparação do lanche do seu filho opte por iogurte ou leite (a escola disponibiliza diariamente leite 

escolar), acompanhado por uma peça de fruta e pão com queijo, manteiga (ou fiambre, de preferência de 
aves). 

 
✓ A preparação da sande deverá ser, sempre que possível, enriquecida com hortícolas ou outros géneros 

alimentícios (alface, tomate, milho, rúcula, cenoura, pepino, beterraba, couve roxa, couve-branca, aipo, 
ervas aromáticas...). 

 
✓ A sande poderá ainda conter queijo (curado ou fresco), fiambre (de preferência de aves), ovo cozido, atum 

(de preferência conservado em água) e carne assada. 
 

✓ Se optar por sumo de fruta, ele deverá conter pelo menos 70% de fruta e/ou vegetais ou hortícolas ou, 
poderá optar ainda por uma monodose de fruta líquida. 

 
✓ Poderá também incluir bolachas “secas”, sem cremes nem recheios, do tipo “maria”/“torrada”, integral 

trigo), “água e sal” ou “cream craker”. 
 

✓ A água deverá ser ingerida ao longo do dia. 
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