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Sexta-feira      

Sopa 
» Sopa de feijão catarino, repolho, 

cenoura e curgete 

Prato » Bolonhesa de atum (massa 

esparguete com estufado de atum 

e salsa) 

Salada » Salada de alface e tomate 

Sobremesa » Pera 

 

 
 
Resolução para 2023: proteger a nossa saúde e a do planeta! 
 

Neste novo ano que se inicia, é muito importante que faça parte 

dos nossos objetivos proteger os ecossistemas da Terra, assim 

como a saúde de todos os que habitam nela. O desafio parece 

hercúleo, mas todos podemos contribuir no nosso dia-a-dia, com 

pequenas ações que fazem toda a diferença, a começar pela nossa 

alimentação. 

Dedicamos assim a 1º Ementa Informativa de 2023 a este tema, 

que nos deve envolver a todos, e que a todos nos diz respeito. 
 

De onde vêm os alimentos e que percurso fazem até nós? limentos  

>> É importante reconhecermos que a cadeia de abastecimento alimentar começa muito antes das nossas 

compras e longe das nossas cozinhas. Esta inclui várias etapas como a produção (agricultura, pecuária, 

pesca…), a transformação dos alimentos, a distribuição (transporte até ao consumidor) e o consumo.  

>> Em todas estas fases da cadeia alimentar existem um grande esforço pedido ao Planeta e perdas 

significativas, seja de recursos, energia, económicas, entre outras1! 
 

Muitas pessoas em todo o Mundo dependem do emprego na produção de alimentos para viver! 

>> Ter uma alimentação mais sustentável é também apoiar condições de trabalho dignas de todos aqueles 

que participam na produção alimentar e respeitar a sua profissão.  Sempre que desperdiçamos um 

alimento, parte do esforço e dedicação de muitas pessoas foi em vão.  

 

No almoço escolar, sempre que possível, são promovidos 

os alimentos sazonais, assim como o consumo de 

hortícolas e leguminosas, na sopa, no prato e na salada. 

Nunca é demais reforçar que os alimentos de origem 

vegetal:  têm no geral uma menor pegada ecológica 

que os de origem animal, são muito importantes para a 

saúde e fundamentais para uma alimentação sustentável. 

 

Ajude-nos a combater o desperdício alimentar, promovendo junto dos nossos Alunos: 
 

>> O hábito de consumir legumes, hortaliças e leguminosas no dia-a-dia, mantendo tradições salutares da 

nossa Dieta Mediterrânica como a presença assídua de sopa às refeições principais; 

>> A consciência do esforço que é exigido aos recursos do Planeta e o impacto que a alimentação tem na 

sua sustentabilidade; 

>> A compreensão de que há alimentos que gostamos especialmente, mas consumi-los com frequência 

pode significar um risco acrescido para a nossa saúde e a sustentabilidade da nossa alimentação; 

>> O reconhecimento do trabalho e dedicação de pessoas em todo o Mundo que atuam nas diferentes 

fases da produção alimentar, desde o Agricultor ao Cozinheiro. 
 

Privilegie as fontes fidedignas de informação sobre nutrição e alimentação. Sugerimos a consulta regular de: https://nutrimento.pt/  

Fonte:  
1. Associação Portuguesa de Nutrição. Guião para elaboração de vídeo sobre sustentabilidade alimentar. Disponível em: 
https://sustentabilidadealimentar.apn.org.pt/documentos/GUIAO_CONCURSO_VIDEO_SUSTENTABILIDADE_ALIMENTAR_APN.pdf 


