
atividades com sabor

Valor/participante: 8,00€ 

Decoração de sanduíches com alimentos
variados e coloridos com vista ao aumento do
consumo de hortofrutícolas - 60 min.
Jardim de infância | 1º ciclo

 

"viva a fruta"

"Sanduíches decoradas"

Valor/participante: 6,00€ 

Sono, higiene, atividade física,
alimentação e mimos, são temas
abordados nesta sessão promotora
de saúde - 50 min.
Jardim de infância | 1º ciclo

Valor/participante: 7,00€ 

Aprender a fazer uma variedade de sopas 
a  partir de uma base simples - 90 min.
1º ciclo | 2º ciclo | 3º ciclo | secundário

 

"Viva a Sopa"

"Dúvidas à Mesa"6.

Valor/participante: 3,50€  sem culinária
Valor/participante: 7,00€ 

Conversa com nutricionista e palestra 
de educação alimentar - 45 min.
1º ciclo | 2º ciclo | 3º ciclo | secundário

 

Valor/participante: 5,00€ 

Conversa com nutricionista e palestra 
de educação alimentar - 60 min.
2º ciclo | 3º ciclo | secundário

 "cidadão com distinção"7.

1.

2.

3.

5.

Valor/participante: 7,00€ 

Sugestões e preparação de snacks
ligeiros 
e saudáveis com hortícolas - 90 min.
1º ciclo | 2º ciclo | 3º ciclo

"delícias da horta"4.

Valor/participante: 9,00€ 

Conversa dinâmica e quizz sobre princípios
básicos de uma alimentação saudável,
técnicas de confeção, armazenamento e
conservação dos alimentos e estratégias de
combate ao desperdício alimentar - 60 min.
Secundário

"sustent(H)abilidade"8.

"Mimar a Saúde"

Valor/participante: 6,00€ 

Preparação de fruta e degustação de sabores coloridos
que visam a motivar para o consumo de fruta - 50 min.
Jardim de Infância | 1º ciclo



Aprender a cozinhar e aprender a fazer escolhas
alimentares saudáveis são as propostas deste
programa destinado a crianças que frequentam 1º
ciclo do ensino básico. Em cada ano de escolaridade,
a temática da alimentação saudável cruza com
outras temáticas de saúde: 1º ano – sono; 2º ano –
higiene; 3º ano – atividade física, 4º ano –
sentimentos e emoções.
1º ciclo | 2º ciclo

1 sessão - 90 min. 8,00€ 
1 sessão - 90 min. + manual "Chefs de Saúde" 12,00€ 
2 sessões - 90 min. + manual "Chefs de Saúde" 16,00€ 

 

Sensibilizar os alunos do ensino básico para a
importância de fazer escolhas alimentares saudáveis e,
simultaneamente, agir de forma a proteger o ambiente
é o objetivo deste programa. A promoção da
alimentação saudável surge associada à promoção de
condutas que contribuem para a sustentabilidade
ambiental, numa lógica de eco-nutrição, económica e
ecológica. 
1º ciclo | 2º ciclo | 3º ciclo

1 sessão - 90 min. 8,00€ 
2 sessões - 90 min. 15,00€ 

"ECO-CHEF"

"chefs de saúde"

9.

contacte-nos! 
 

10.

www.vitamimos.pt  | info@vitamimos.pt  | 214 582 932 | 918 086 088

atividades com sabor

"sessão parental"11.

Sessão temática para pais dinamizada por
nutricionista (lancheiras, pequenos almoços, etc.).  
60 min. 
Valor: 150,00€ 


