
 

No passado dia 13 de Março (quinta-feira) participámos no Programa Educativo Nestlé 

Crianças Saudáveis - Apetece-me, direcionado aos grupos de 4 e 5 anos. 

O Programa Educativo “Apetece-me” é uma iniciativa da 

Nestlé Portugal, em parceria com a Direção-Geral da 

Educação do Ministério da Educação e Ciência, que faz 

chegar às escolas informação sobre os temas: 

Alimentação, Nutrição, Saúde e Bem-Estar. A Nestlé 

Portugal, consciente do papel que tem a desempenhar na 

criação de hábitos alimentares que proporcionem às 

novas gerações um melhor estado de saúde e bem-estar, 

desenvolveu um conjunto de materiais pedagógicos para 

os alunos e professores dos diversos ciclos do Ensino 

Básico e da Educação Pré-escolar. 

Com os diversos materiais, a Nestlé Portugal pretende não só sensibilizar os alunos e 

família para a importância de uma alimentação equilibrada, mas também auxiliar os 

professores na abordagem na sala de aula de temas relacionados com estilos de vida 

saudáveis, nutrimentos e equilíbrio alimentar. A Alimentação enquanto Saúde e Bem-Estar é 

uma preocupação para a Nestlé.  

Na sessão, a Nestlé Portugal abordou os seguintes conteúdos: 

Tema 1: O que há para aprender – A alimentação é uma coisa complicada? 

Tema 2: Identificação e classificação de alimentos - Olha bem para o prato! 

Tema 3: Grupos e mensagens da Roda - De onde vêm? 

Tema 4: Energia e Nutrimentos - Dentro dos alimentos há... 

Tema 5: Exercício físico - Estar parado ou não estar parado? 

No primeiro tema percebemos que a alimentação não é uma coisa complicada, apenas 

temos que saber fazer uma boa alimentação e saber comer. No segundo e no terceiro tema, 

estivemos a mencionar os alimentos que mais gostamos, os que não gostamos, os mais 

saudáveis e menos saudáveis. Os que vêm da horta, os que vêm do mar, os que devíamos 



comer mais e menos. E estivemos agrupar os diversos alimentos nas respetivas categorias. 

No quarto tema descobrimos que é importante saber escutar os sinais que o nosso corpo no 

dá. Devemos comer quando precisamos e parar quando já não é preciso. Para terminar, 

fizemos uma pequena aula de ginástica orientada pela monitora que apresentou este 

programa da Nestlé. 

 

 

 

 

 

 

Outras das atividades desenvolvidas foram: o Tapete Mesa de Refeições e o Tapete da 

Horta/Quinta onde explorámos diversos temas: as preferências, os sabores, os 5 sentidos, 

entre outros. 

 

   

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 


