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Literacia em saúde para crianças com idades 
entre os 3 e os 7 anos?

As crianças têm o conhecimento e a motivação 
para fazerem escolhas informadas e saudáveis?



Sabemos como as crianças compreendem e 
usam a informação? 



Saber Comer é Saber Escolher| A Ideia

Pedida a colaboração do Gabinete de Saúde para a promoção de hábitos
alimentares saudáveis entre as crianças com idades entre 3 a 7 anos.

Detetadas necessidades ao nível dos comportamentos alimentares.

Conceção de um novo projeto em resposta às necessidades.



O QUE ESTAVA EM CAUSA …



Saber Comer é Saber Escolher|Objetivos

Proporcionar momentos que facilitem o desenvolvimento de uma 
atitude positiva face aos alimentos mais saudáveis.

Promover a associação entre hábitos alimentares e atividade física 
enquanto dimensões centrais para um crescimento saudável.



Dificuldades

Criar novos contos adequados à situação.

Desmontar conteúdos técnicos para uma 
linguagem entendível por crianças.

Simplificar a informação, mas manter a 
credibilidade.



Saber Comer é Saber Escolher | Metodologia

Adequar à faixa etária das crianças e das suas necessidades:
Momentos lúdicos e participativos (garantir o envolvimento das crianças)

Conceber as histórias e as personagens: 
Identificação do alimento vs. efeito no organismo; materiais simples/replicáveis

Integrar a atividade física com a alimentação equilibrada
Gincana dos Alimentos

Assegurar a colaboração da Direção-Geral da Saúde/PNPAS:
Apoio institucional, apoio técnico, validação de conteúdos.



Saber Comer é Saber Escolher| Os Momentos

Jogo de Apresentação



Saber Comer é Saber Escolher| Os Momentos

Dinâmica Sensorial



Saber Comer é Saber Escolher| Os Momentos

Dramatização de contos acerca dos alimentos



Saber Comer é Saber Escolher| Os Momentos

Atividade Física
Aquecimento,
Gincana, 
Retorno à calma



Saber Comer é Saber Escolher| Os Materiais

Livros

















Saber Comer é Saber Escolher| Os Materiais

“Fantoches”



Saber Comer é Saber Escolher| Os Materiais

“Helicópteros”



Resultados – Crianças (e famílias)

“Os alunos aprenderam o quanto são importantes os legumes 
e os frutos na nossa alimentação diária”.

“ A mensagem passa para casa, refletindo-se também,
de alguma maneira, nos pais”.

“Posteriormente (ao atelier) nota-se algum cuidado
com os lanches que são enviados para as crianças”..

Cerca de 700 crianças envolvidas.



Resultados – Profissionais e Instituições

Cerca de 180 Educadores/as e Professores/as.

38 Escolas EB 1 e Jardins de Infância
(100% da rede pública representada).



Desafios para o Futuro

Capacitar profissionais das IPSS de apoio à infância para 
implementarem o Projeto.

Apoio e supervisão nos estabelecimentos de ensino.

Sustentabilidade e autonomia do projeto, com apoio pontual do 
Gabinete de Saúde.

Potenciar o envolvimento das famílias.



Obrigado!

carlos.valentim@cm-odivelas.pt


