ALIMENTAR-ME,
MOVIMENTAR-ME
PELA MINHA SAÚDE

O programa Alimentar-me, movimentar-me pela
minha saúde fundamenta-se na disponibilização gratuita, após inscrição de um guia de atividades para
os educadores/professores e profissionais de saúde
escolar.
O guia propícia a aplicação na sala/turma de uma
verdadeira educação nutricional (alimentação e atividade física) articulada com os objetivos pedagógicos dos programas. Propriedade da Associação
Passerelles.info, foi traduzido e adaptado em Portugal pela Associação Transdisciplinar, validado pela
DGIDC - Ministério da Educação.
A conceção do guia e o acompanhamento proposto
pela Associação Transdisciplinar facilita a colaboração com os agentes locais de saúde e sensibiliza
igualmente as famílias.
A avaliação no terreno permite conhecer por um
lado, a atividade no terreno (nº de educadores, professores e alunos participantes, nº de horas consagradas ao programa...) e por outro lado, o impacto
nos comportamentos (alimentação, atividade física)
dos alunos. Os primeiros inquéritos aplicados apresentam resultados muito positivos.

Site web
http://transdisciplinar.info

Resumo
Através de uma abordagem ativa, os alunos
descobrem, desde o Pré-escolar
a importância para a saúde da alimentação
equilibrada e da atividade física.

Objetivo
Prevenir patologias relacionadas com o excesso de peso e a obesidade.

Público-alvo
Educadores de infância/Professores do 1.º ciclo
do EB
Profissionais de saúde escolar
Domínios
Ciências / Saúde / Cidadania

Temas
Equilíbrio alimentar / Atividade física / Publicidade
Higiene oral / Lavagem das mãos / Acidentes
domésticos

O Guia do Educador/Professor
O guia permite ao educador/professor o desenvolvimento de conhecimentos e competências
prosseguindo os objetivos da educação alimentar. Facilita igualmente a relação entre alimentação e higiene (oral, lavagem das mãos...) como
a prevenção de acidentes domésticos (produtos
perigosos). Inclui esclarecimentos científico e
pedagógico para além das fichas que permitem
a avaliação dos conhecimentos adquiridos pelos
alunos.
O intercâmbio com as Famílias
No decorrer do módulo de atividades estabelecese uma relação com as famílias: envio de informação antes das atividades, pesquisa elaborada em
casa, realização pela sala/turma de uma ação de
prevenção no fim do módulo.

Acompanhamento dos Educadores/Professores
No quadro da formação inicial ou continua dos educadores e professores é realizada formação pedagógica (conferências e ateliers) que articula a
educação científica e a educação alimentar no
meio escolar.

Os guias da Associação Transdisciplinar são distribuídos gratuitamente, (sob reserva de financiamento)
aos Educadores/Professores voluntários que se inscrevem
no site web dedicado ao projeto.

http://alimentarme.transdisciplinar.info

Promoção e valorização do programa
A Associação Transdisciplinar colabora estreitamente com os serviços de comunicação das DRE
com o objectivo de promover o programa.
Transdisciplinar participa com os media com o objetivo de mobilizar os profissionais da educação e
da saúde. Por fim, o trabalho dos alunos é valorizado pela realização na escola de reportagens (TV,
rádio e imprensa escrita, web).

Les évaluations
A inscrição dos educadores/professores e a aplicação do guia nas suas aulas, permite a avaliação
dos resultados relativos a: número de participantes
no programa, sessões aplicadas, opinião dos educadores/professores e participação dos alunos e
famílias. Salientamos que a primeira avaliação
desenvolvida na zona Norte do país junto de 46
educadores/professores apresenta resultados
muito positivos.

O custo do programa
A Associação Transdisciplinar, pretende mobilizar
diferentes recursos públicos e privados de financiamento (locais, nacionais e estrangeiros) e tenciona publicar anualmente relatórios sobre as suas
atividades. Estes permitir-lhe-ão calcular o custo da
aplicação do programa por cada aluno participante.

Primeira avaliação

97,8%
dos educadores/professores consideram o guia
bem elaborado.
Para 93% dos respondentes, a aplicação foi
muito fácil.
97,8% dos
educadores/professores
recomendariam o programa aos seus colegas.

