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MUN-SI Oeiras 2016/2017
Escola
Saudável

Comunicação

Cidade
Ativa

O MUN-SI Oeiras 2016/2017 atuou em 371 crianças, com
idades compreendidas entre 8 e 10 anos, de 16 turmas do 3º
ano de escolaridade de 7 escolas do Ensino Básico, e em 16
professores titulares e respetivos encarregados de educação.
A “Dieta Mediterrânica” foi o tema abordado, com o objetivo
de promover uma alimentação mediterrânica aliada aos seus
benefícios para a saúde cientificamente comprovados.

Investigação

Ativa

MUN-SI em Ação
Família

Formação

“Uma Viagem Mediterrânica”
A primeira intervenção, durante o 2º período escolar, ocorreu
em sala de aula e contou com a participação das crianças e
professores.
O MUN-SI é um programa de promoção de saúde infantil
desenvolvido com base nas políticas locais, que pretende oferecer
uma resposta interventiva à problemática da malnutrição infantil
(baixo peso e obesidade).

O principal objetivo foi apresentar, de uma forma geral, a
temática através de uma história intitulada por “Uma viagem
mediterrânica” envolvendo a participação ativa de todas as
crianças da turma.

Saiba mais em www.mun-si.com
Oferecemos estágios na área da nutrição e na área da comunicação
para estudantes e recém-licenciados.
O registo é gratuito!
Basta enviar-nos um e-mail.

“Uma Viagem Mediterrânica” conta a aventura de uma família
americana que vai à descoberta dos padrões da Dieta
Mediterrânica. A história inicia-se com a chegada de Taylor a
casa, a filha mais nova. Entusiasmadíssima para contar à sua
família que tinha aprendido na escola a Dieta Mediterrânica,
acaba por convencer os seus pais e irmão a embarcar na
descoberta dos 10 Princípios pela qual esta se baseia,
visitando 4 países da Europa (Grécia, Itália, Espanha e
Portugal) que, à partida, seguem este padrão alimentar.
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MUN-SI em Ação
Workshop de Culinária
A segunda intervenção, durante o 3º período escolar, ocorreu
em sala de aula / refeitório e contou com a participação das
crianças, professores e encarregados de educação.
O principal objetivo foi apresentar algumas receitas onde se
poderiam incluir, de forma simples, alimentos caraterísticos
de uma alimentação mediterrânica, como vegetais, fruta da
época, leguminosas, azeite, ervas aromáticas e água.

Com a ajuda de todos os participantes, preparou-se uma água
aromatizada, um batido de frutas, e húmus com palitos de
vegetais. No final, degustaram-se as receitas elaboradas.

MUN-SI Científico
MUN-SI no
Decorreu nos dias 5, 6, 7 e 8 de julho, o CIOI - Congresso
Internacional de Obesidade Infantil, em Lisboa.
A 7 de julho, a estagiária à Ordem Catarina Afonso apresentou
um poster alusivo ao Programa MUN-SI. Foi dado destaque à
sua abordagem transversal e multissectorial através das seis
principais áreas de ação a nível do Município: Cidade Ativa;
Escola Saudável; Comunicação; Investigação; Formação; e
Família.

