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Resumo e Palavras-Chave
Introdução: O desperdício alimentar é uma problemática mundial que tem sido
bastante abordado e estudado em vários ambientes. Os serviços de alimentação
coletiva contribuem significativamente para a perda de alimentos, nomeadamente
as cantinas escolares, sendo, por isso, necessário agir e implementar medidas que
promovam a minimização deste problema e das suas consequências.
Objetivo: O presente estudo pretende verificar se a implementação de estratégias
educativas num Berçário, Creche e Jardim de infância da Santa Casa da
Misericórdia de Figueiró dos Vinhos contribui para a redução do desperdício
alimentar.
Metodologia: Este estudo teve como grupo alvo 73 crianças com idades
compreendidas entre os 6 meses e 5 anos. A investigação dividiu-se em três fases:
na primeira efetuou-se a quantificação do desperdício, através do método da
pesagem agregada seletiva, na segunda procedeu-se à implementação de
estratégias educativas dirigidas às crianças, educadoras e auxiliares e na terceira
realizou-se uma nova quantificação do desperdício, através dos mesmos
procedimentos.
Resultados: Da totalidade dos alimentos confecionados, verificou-se uma redução
do desperdício de 17,6% para 8,3%, após a intervenção. Na avaliação do
desperdício em pratos simples e compostos, inicialmente verificou-se um
desperdício de 27,6% para pratos simples e 37,7% para compostos e na terceira
fase os valores reduziram para 16,1% e 13,6%, respetivamente. Verificou-se que a
produção alimentar excessiva e a ingestão alimentar desadequada podem
contribuir para o desperdício alimentar.
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Conclusão: Neste estudo observou-se uma redução dos alimentos desperdiçados,
mostrando, assim, a necessidade de atuação do nutricionista nas escolas e da
sensibilização da comunidade sobre o desperdício alimentar.

Palavras chave: Crianças, desperdício alimentar, estratégias educativas
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Abstract and key-words
Introduction: Food waste is a global issue that has been continuously addressed
and studied in different environments. Collective food services contribute
significantly for the disposal of foods, namely in school canteens, thus becoming
mandatory the need to act and implement appropriate measures that promote the
minimization of the problem and its consequences.
Objective: The present study aims at verifying if the implementation of educational
strategies in a Nursery, Daycare and Preschool Centre of Santa Casa da
Misericórdia in Figueiró dos Vinhos contributes for food waste reduction.
Methodology: This study was developed taking into account the target group of 73
children aged between 6 months and 5 years old. The investigation was set in three
phases: in the first the amount of food waste was quantified by using the selective
aggregate weighing, in the second phase a set of educational strategies was
implemented involving children, educators and canteen staff and, in the third phase,
the food waste was again quantified using the same procedure.
Results: From the total food produced, a reduction in waste from 17,6% to 8,3%
was found after the intervention. When considering simple and mixed dishes, initially
an amount of waste of 27,6% for simple dishes and 37,7% for mixed ones reduced,
in the third phase, to 16,1% and 13,6%, respectively. It was found that excessive
food production and inadequate food ingestion can contribute to food waste.
Conclusion: In this study, a reduction in the foods wasted can be observed thus
showing the need for the action of the nutritionist in schools and the raise of
awareness of food waste in the community.

Key-words: Children, food waste, educational strategies
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Introdução
No relatório do parlamento Europeu de 2017 sobre a iniciativa para uma utilização
mais eficiente dos recursos, é realçada a importância de adotar medidas urgentes
relativamente ao desperdício alimentar (DA). Este corresponde à quantidade de
alimentos próprios para consumo descartados pelo ser humano, dizendo respeito
aos restos após o consumo e às sobras limpas, e tem inúmeras consequências
graves, como alterações climáticas, gastos económicos e ambientais e
consequências éticas(1-5). Para além disso, o sistema alimentar necessita da
utilização de muitos recursos limitados, sendo fundamental uma gestão eficaz dos
mesmos(1,

3).

Sistemas alimentares bem organizados são determinantes para

reduzir a fome no mundo e permitir a produção de alimentos a longo prazo(4, 6).
Em 2011, a Food Agriculture Organization of the United Nations (FAO) verificou que
um terço da produção alimentar a nível mundial é desperdiçada, sendo que nos
países desenvolvidos mais de 40% do DA ocorre nas fases de distribuição e
consumo(7). Para além disso, a FAO estimou que na Europa e América do Norte se
desperdiçam entre 95 a 115 kg de comida por pessoa anualmente (7).
Em Portugal, segundo os dados do Projeto de Estudo e Reflexão sobre Desperdício
Alimentar (PERDA) de 2012, cerca de 17% das partes comestíveis dos alimentos
para consumo humano são desperdiçadas, o que se traduz em aproximadamente
1 milhão de toneladas de alimentos anualmente. As fases de produção e consumo
são as que mais contribuem para o DA, sendo que, ao nível do consumo, este não
ocorre apenas a nível domiciliário(8). Os serviços de alimentação coletiva
contribuem significativamente para a perda de alimentos, nomeadamente ao nível

2
das cantinas escolares(9-11). São diversas as razões que contribuem para o DA nas
escolas, nomeadamente a falta de apetite das crianças, a influência dos pares, a
falta de familiaridade com alguns alimentos, a qualidade, textura e sabor dos
alimentos, a inadequação dos pratos às preferências e necessidades das crianças,
a combinação fixa de alimentos e a falta de flexibilidade nas ementas (12, 13).
Vários tem sido os estudos realizados em Portugal sobre o DA e, em 2016, um
estudo que decorreu em cantinas no Porto, concluiu que o DA do prato varia entre
34,4% a 63,5% e o da sopa entre 19,9% e 52,6% (13). Estes são valores
preocupantes e, por isso, é necessário agir para que possa existir uma minimização
deste problema no mundo (3). A nível nacional, a investigação neste âmbito é cada
vez mais frequente e têm sido diversas as estratégias aplicadas, em meio escolar,
para minimizar o DA. Entre essas, destacam-se a educação alimentar (EA) às
crianças e restantes membros da comunidade escolar, campanhas de
sensibilização relativamente ao tema, adequação do tamanho das porções
fornecidas às crianças, adaptação das ementas às preferências dos alunos e
acompanhamento das crianças durante as refeições. Os resultados obtidos nos
diversos estudos realizados têm sido positivos e são a prova de que é possível
atuar neste meio e contribuir para a redução do DA nos sistemas de alimentação
coletiva(12-16).
O presente estudo surge neste contexto e pretende minimizar o DA, através da
implementação de estratégias educativas (EE), num berçário (BR), creche (CR) e
jardim de infância (JI), que são ambientes escolares ainda pouco estudados. Para
além disso, pretende ainda quantificar e comparar o desperdício alimentar em
pratos simples (PS) e pratos compostos (PC).
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Objetivos
Objetivo Geral
O objetivo geral deste trabalho foi verificar se a implementação de EE na Casa da
Criança (CC) da Santa Casa da Misericórdia de Figueiró dos Vinhos contribuiu para
a minimização do DA, numa população de crianças dos 6 meses aos 5 anos.
Objetivos específicos
•

Quantificar o DA da refeição do almoço (sopa e prato);

•

Comparar os valores do DA total antes e após a implementação de EE e verificar
se existiu uma redução do mesmo;

•

Comparar os valores do DA para PS e PC, antes e após a implementação de
EE;

•

Comparar os valores da percentagem de sobras limpas e percentagem de
restos antes e após a intervenção;

•

Identificar os fatores que contribuem para o DA.
Metodologia

População e Amostra
A população em estudo correspondeu aos utentes da SCMFV e a amostra, que
contempla a valência CC da SCMFV, consiste num grupo de crianças com idades
compreendidas entre os 6 meses e os 5 anos, que frequentam o BR, CR e JI. O
número de crianças por faixa etária distribui-se da seguinte forma: BR (6-12 meses)
- 10 bebés; CR (12 meses aos 2 anos) - 13 crianças na sala do 1 ano e 17 na sala
dos 2 anos e JI (3-5 anos) - 12 crianças na sala dos 3 anos e 21 crianças na sala
dos 4/5 anos. Para além disso, a amostra contemplou todas as colaboradoras do
sistema de produção de refeições, as educadoras e as auxiliares de ação
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educativa. Desta forma, a amostra total incluiu 73 crianças, 3 colaboradoras da
cozinha, 4 educadoras e 6 auxiliares de ação educativa.
Caracterização do Sistema de alimentação da Casa da Criança
O SA da Casa da Criança da SCMFV é de autogestão, ou seja, as refeições são
elaboradas no local de consumo, e, diariamente, são servidos cerca de 73 almoços.
A cozinha é responsável por todas as etapas de produção, sendo que o
empratamento e a distribuição das refeições são da responsabilidade das
educadoras e auxiliares no refeitório. Na Casa da Criança existe um refeitório para
as crianças das salas do 1 e 2 anos e outro para as das salas dos 3 e dos 4/5 anos.
Relativamente ao plano de ementas, este é semanal e todas as refeições são
constituídas por sopa, prato, sobremesa e água, sendo que no BR estas são
compostas apenas por sopa e fruta. Em relação aos pratos, estes podem ser
compostos ou não compostos (simples), sendo que nos pratos compostos a
componente proteica se encontra fragmentada, ou seja, os componentes que
compõem o prato são confecionados e servidos de forma agrupada(12).
Desenho do estudo
O estudo realizado, aceite pela Comissão de Ética da Universidade do Porto,
consiste num estudo de intervenção sem grupo de controlo, que decorreu entre os
meses de abril e junho de 2019. Este foi dividido em três fases: uma primeira fase
para a quantificação do DA, uma segunda fase para a implementação da
intervenção sob a forma de EE em meio escolar e uma terceira fase para uma nova
quantificação do DA. As ementas (ANEXO A1 e A2) aplicadas nas semanas de
avaliação foram iguais em ambas as fases, para que fosse possível fazer uma
comparação entre os dados recolhidos e verificar se efetivamente existiu uma
redução do DA.
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1ª Fase - A 1ª fase do estudo, que decorreu nas duas primeiras semanas do mês
de abril (10 dias úteis), consistiu na quantificação inicial do DA e na determinação,
por observação, dos principais fatores que conduziam ao mesmo.
A quantificação do desperdício foi feita através do método de pesagem agregada
seletiva, ou seja, pesagem agregada por alimentos, antes da distribuição das
refeições e após a remoção dos resíduos alimentares. Este foi o método escolhido
porque, tanto na CR como no JI, os componentes do prato são servidos em
recipientes/tabuleiros diferentes e, desta forma, a aplicação deste método foi
facilitada, não causando nenhum transtorno no normal funcionamento do serviço
de alimentação. Para os casos de pratos compostos a pesagem dos diversos
componentes da refeição realizou-se de forma agrupada. Foi quantificado o DA da
sopa e do prato, sendo que para este último foi realizada a pesagem do grupo dos
hortícolas, fonte proteica e fonte de hidratos de carbono (HC), tanto para a CR como
para o JI. No caso do BR foi avaliado apenas o desperdício da sopa.
Para realizar o estudo utilizaram-se duas balanças pertencentes à instituição: uma
para a pesagem dos alimentos e outra para a pesagem dos utensílios. A balança
utilizada para a pesagem dos alimentos (IKEA, gama ORDENING) é digital, de
precisão um grama e tem capacidade máxima de 5,500 kg. A balança que foi usada
para pesar os utensílios (LACOR) é mecânica, de precisão 5 gramas e tem
capacidade máxima de 10kg. Nos dias de recolha foi necessária a utilização de
toca, bata e luvas.
No início do estudo, e antes de ser iniciada a quantificação do desperdício, foram
registados os pesos de todos os utensílios/recipientes utilizados para servir e
preparar as refeições e, após esse registo, o peso dos alimentos desperdiçados foi
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calculado através da diferença entre o peso final (recipiente + alimentos) e o peso
do recipiente vazio. Assim, antes do empratamento foi feita a pesagem da sopa e
dos diferentes alimentos que compõem o prato, nos respetivos recipientes, tanto
para a CR como para o JI. Após a distribuição das refeições, foram novamente
registados os pesos dos recipientes, obtendo-se os valores das sobras limpas. Por
último, quantificaram-se os restos dos pratos das crianças através da separação
dos alimentos, de forma a ser possível aplicar o mesmo método de pesagem. Para
além disso, registou-se o peso dos alimentos que ficaram nas panelas e que não
chegaram a ser colocados nos tabuleiros, sendo estes também considerados
sobras limpas.
Em relação ao cálculo da percentagem de DA, sobras e restos, usaram-se fórmulas
específicas e já aplicadas em trabalhos anteriores. Assim, para a quantificação dos
restos utilizou-se a percentagem de restos, de acordo com Teixeira et al.: Restos
(%) = Peso dos restos x 100 / Peso da refeição produzida(15, 17, 18). As sobras foram
calculadas de acordo com Augustini et al.: Sobras (%) = Peso das sobras x 100 /
Peso da refeição produzida(15, 17, 19). Para o cálculo do DA, tiveram-se em conta os
valores das sobras e dos restos através da seguinte fórmula: Desperdício (%) =
Peso dos restos e sobras x 100 / Peso da refeição produzida (15, 20). Para o cálculo
do DA total utilizou-se a seguinte fórmula: Desperdício total (%) = Peso total dos
restos e sobras x 100 / Peso total da refeição produzida.
Durante esta fase, também se registou o número de crianças que realizaram a
refeição.
2ª Fase - Na 2ª fase do estudo, que decorreu entre os meses de abril e maio, foram
implementadas EE dirigidas a 3 grupos alvo: as crianças da CR e JI, as
colaboradoras do SA, incluindo a cozinheira, as educadoras e as auxiliares de ação
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educativa. As sessões de EA dirigidas às crianças tiveram como principal objetivo
incentivar o consumo dos alimentos fornecidos na refeição do almoço e, dessa
forma, reduzir o desperdício dos mesmos. As sessões dirigidas às colaboradoras
do SA tiveram como principal objetivo incentivar à redução do DA ao nível da
produção. Quanto às educadoras e auxiliares de ação educativa, as EE
implementadas focaram-se na afixação de cartazes, nas salas e refeitórios, com o
principal objetivo de as alertar e sensibilizar relativamente à problemática do DA,
de forma a contribuírem para a minimização do mesmo na CC e em casa.
Sessões de EA dirigidas às crianças da CR e JI
•

Sessões de EA destinadas à sala dos 2 anos

Foram realizadas 3 sessões de EA, sendo que o objetivo principal das duas
primeiras, intituladas “Boquinhas comilonas” (ANEXO B) e “Alimentos
traiçoeiros” (ANEXO C), foi incentivar ao consumo dos alimentos fornecidos ao
almoço, e da última, intitulada “Desperdício alimentar” (ANEXO D) foi introduzir o
tema do DA.
•

Sessões de EA destinadas às salas dos 3 e dos 4/5 anos

Foram realizadas 6 sessões para cada sala, sendo que 3 delas foram conjuntas e
as outras 3 realizaram-se separadamente. A atividade “Calendário de
sazonalidade de frutos e hortícolas” (ANEXO E) foi dinamizada durante as três
primeiras sessões conjuntas. Esta teve como objetivo incentivar ao consumo dos
hortícolas e frutos da época que são servidos no refeitório e consistiu na criação de
um calendário de sazonalidade para expor numa das paredes do refeitório. As três
sessões seguintes, realizadas separadamente nas duas salas, desenvolveram-se
sob os seguintes temas: as duas primeiras, intituladas “Pratos saudáveis vs.
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Pratos menos saudáveis” (ANEXO F) e “O meu prato saudável” (ANEXO G),
tiveram como principal objetivo incentivar ao consumo dos alimentos servidos no
refeitório. A última, intitulada “O desperdício alimentar” (ANEXO H) teve como
finalidade sensibilizar as crianças para este tema, de forma a que estas possam
contribuir para a redução do desperdício na Casa da Criança e também em casa.
Sessões de EA dirigidas às colaboradoras do SA
Tendo como principal objetivo sensibilizar e alertar para o tema do DA no mundo e,
principalmente na CC, foi realizada uma sessão de EA com as colaboradoras do
SA, incluindo a cozinheira, intitulada “O desperdício alimentar” (ANEXO I). Nesta
foram comunicadas algumas formas de reduzir o DA ao nível da produção,
nomeadamente a consciencialização no momento da confeção dos alimentos, para
evitar a produção de refeições em excesso e o reaproveitamento de sobras limpas,
como por exemplo batata cozida, arroz ou leguminosas, para serem utilizadas na
sopa do dia seguinte

(21, 22).

Para isso foi utilizada uma apresentação Power Point

expondo as condições necessárias para que estas medidas pudessem ser postas
em prática com segurança.
3ª Fase - A última fase do estudo decorreu nas duas primeiras semanas do mês de
junho (10 dias úteis) e consistiu na quantificação do DA após a intervenção,
seguindo exatamente os mesmo procedimentos e métodos descritos na 1ª fase.
Análise estatística
Os dados recolhidos foram analisados através do programa estatístico informático
SPSS (Statistical Package for Social Sciences) versão 25.0 Windows.
Foram realizadas algumas medidas de estatística descritiva tais como a mediana e
os valores mínimos e máximos (variáveis cardinais). Para comparar medianas de
duas amostras emparelhadas deveria ter sido utilizado o teste de Wilcoxon, no
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entanto, devido ao reduzido número de dias de avaliação do DA, os valores deste
teste não foram interpretados.
Resultados
Relativamente à distribuição das refeições, verificou-se que na 1ª fase se serviram
280 refeições na CR, 303 no JI e 85 no BR. Do total de refeições servidas na CR e
JI, 40% foram de PC e as restantes de PS. Na 3ª fase serviram-se 267 refeições
na CR, 305 no JI e 89 no BR. De todas as refeições servidas na CR e JI, 41% foram
de PC e as restantes de PS.
Analisando os valores do DA total, verificou-se que na 1ª fase o DA para a CR, JI e
BR foi de 17,6% e, após a intervenção, o valor total do DA diminuiu para 8,3%. Na
tabela 1 estão descritos os valores do DA total para cada uma das valências da CC.
Tabela 1: Percentagem de Desperdício alimentar total para cada uma das valências da Casa da Criança

Creche
Jardim de Infância
Berçário

% de Desperdício Alimentar Total
1ª Fase
15,6%
13,1%
33,9%

3ª Fase
8,5%
4,5%
29,6%

Ao nível da produção, verificou-se uma redução na quantidade total de alimentos
confecionados, passando de 199,0 kg na 1ª fase para 192,2kg na 3ª fase.
Em relação ao DA nos PS e PC, na 1ª fase obteve-se um valor mediano de DA,
para a CR e JI, de 27,6% para o PS e de 37,7% para o PC. Na última fase de
avaliação, o valor mediano do DA foi de 16,1% para o PS, obtendo-se uma redução
em 5 dos 6 pratos simples avaliados. Relativamente ao PC, verificou-se um valor
mediano do DA de 13,8%, sendo que dos 4 pratos avaliados houve redução em
todos. Observou-se também um decréscimo no DA da sopa servida na CR e JI,
sendo que na 1ª fase o valor mediano foi de 2,0% e na 3ª fase obteve-se um valor
mediano de 0,0%. Quanto ao BR, inicialmente o valor mediano de sopa
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desperdiçada foi de 36,4% e, na 3ª fase este reduziu para 31,7%. Na tabela 2 estão
descritos os valores mínimos e máximos associados ao valor mediano da % de DA
do PS, PC e sopa, para CR e JI, e sopa do BR.
Tabela 2: Valores mínimos e máximos associados ao valor mediano da percentagem de DA para a CR, JI e BR.

Prato simples (Creche+JI)
Prato composto (Creche+JI)
Sopa (Creche+JI)
Sopa Berçário

% Desperdício alimentar
1ª Fase
Valor mínimo
Valor máximo
10,8%
35,1%
26,5%
46.6%
0,0%
21,4%
15,1%
55,1%

3ª Fase
Valor mínimo
Valor máximo
6,0%
23,1%
8,4%
17,8%
0,0%
1,3%
12,7%
36,2%

Para a CR e JI, na figura 1 estão descritos os valores medianos do DA referentes
ao PS, PC e sopa.
% Desperdício alimentar na Creche e Jardim de infância
60,0%
35,5% 39,4%

40,0%

35,50%
24,0% 20,8%

21,3%
11,6% 12,4%

20,0%

2,5%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%
1ª Fase - % DA na Creche 3ª Fase - % DA na Creche 1ª Fase - %DA no Jardim 3ª Fase - %DA no Jardim
de Infância
de infância
Prato simples

Prato composto

Sopa

Figura 1: Valores medianos da % de Desperdício alimentar na CR e no JI para PS, PC e sopa.

Relativamente aos PS (ANEXO J) verificou-se, em ambas as fases, que o
componente proteico foi o mais desperdiçado (28,8% vs. 18,9%), seguindo-se o
componente fornecedor de HC (26,7% vs. 15,7%) e por fim o grupo dos hortícolas
(13,9% vs. 6,8%). Na 3ª fase houve uma redução na produção do componente
fornecedor de HC e um aumento na produção do componente proteico e do grupo
dos hortícolas. Quanto à componente proteica, na tabela 3 é possível verificar as
diferenças existentes entre os valores medianos do DA para os pratos de pescado
e de carne.
Tabela 3: Valores medianos da percentagem de desperdício alimentar para a componente proteica, para a CR e JI.

% de Desperdício Alimentar para a componente proteica
1ª Fase

3ª Fase

Pescado

35,6% (valor mín=13,8% e máx= 40,5%)

23,0% (valor mín=15,3% e máx= 33,76%)

Carne

27,7% (valor mín=27,2% e máx= 52,3%)

16,4% (valor mín=9,0% e máx= 19,9%)
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No que diz respeito à percentagem de sobras limpas (ANEXO K), para a CR e JI,
observou-se um decréscimo em 5 dos 6 PS avaliados (23,9% para 11,7%) e nos 4
PC (34,1% para 9,3%). Em relação à sopa, na 1ª fase obteve-se um valor mediano
de 1,4% de sobras (valor mín=0,0% e valor máx=21,4%) e na 3ª fase este valor
decresceu para 0,0% (valor mín e valor máx= 0,0%). Na figura 2 é possível verificar
as diferenças existentes no valor mediano da % de sobras da CR e do JI.
% de Sobras na Creche e Jardim de Infância
40,0%
30,0%

27,5%

35,5%

31,8%
21,3%

20,0%
10,0%

12,1%
0,0%

11,6% 12,4%

7,6%
0,0%

0,0%

0,0%

0,0%
1ª Fase - % Sobras na3ª Fase - % Sobras na 1ª Fase - % Sobras 3 Fase - % Sobras no
creche
creche
no Jardim de
jardim de infância
Infância
Prato simples
Prato composto
Sopa

Figura 2: Valores medianos da percentagem de Sobras na CR e JI para PS, PC e sopa.

Em relação aos restos, estes só se verificaram na CR e os valores entre a 1ª fase
e a 3ª fase foram muito próximos, sendo que na 1ª fase o valor mediano da
percentagem de restos para o PS foi de 10,2%, para o PC foi de 10,3% e para a
sopa foi de 0,0%. Após a intervenção, obteve-se um valor mediano de 12,2% para
o PS, 11,6% para
o PC e 0,0% para a sopa. Na tabela 4 estão descritos os valores mínimos e
máximos associados ao valor mediano da % de restos do PS, PC e sopa, para CR.
Tabela 4: Valores mínimos e máximos associados ao valor mediano da % de restos para a creche, referente ao PS,
PC e sopa.

Prato simples
Prato composto
Sopa

% de Restos para a Creche
1ª Fase
Valor mínimo
Valor máximo
8,9%
18,5%
5,0%
13,6%
0,0%
4,5%

3ª Fase
Valor mínimo
Valor máximo
2,5%
16,2%
10,0%
16,4%
0,0%
2,7%
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Discussão
Após análise dos dados obtidos, podemos constatar que o valor do DA total das
três valências da CC antes da intervenção (17,6%) se encontra dentro do intervalo
de valores de 11% e 35%, obtido em estudos anteriores que foram realizados
maioritariamente em faixas etárias superiores(15,

17, 23).

No presente estudo,

verificou-se uma redução do DA para 8,3%, o que mostra que a intervenção ao
nível da EA das crianças e das colaboradoras do SA, particularmente no que diz
respeito à quantidade de alimentos produzidos, pode ser uma estratégia importante
na promoção da redução do DA nas escolas(12). Quanto ao DA total em cada uma
das três valências, verificou-se que este foi superior, em ambas as fases, no BR,
seguindo-se a CR e por fim o JI. Tendo em conta a idade das crianças, estes
valores de DA podem ser causados por diversos fatores, nomeadamente, a não
aceitação de determinados alimentos por estes não serem oferecidos em casa com
frequência, a influência dos pares na escolha dos alimentos, a seleção e as
preferências alimentares, a falta de acompanhamento eficaz nas horas das
refeições, o absentismo de crianças sem aviso prévio, a falta de apetite por doença,
a produção alimentar em excesso e a ingestão alimentar inadequada(12, 24, 25).
Relativamente aos PS e PC verificou-se uma redução do desperdício entre a 1ª e
a 3ª fases em ambos os pratos. Na 1ª fase obteve-se um valor de DA superior para
os PC, no entanto, na 3ª fase a situação inverteu-se, havendo um maior DA nos
PS. Esta situação pode dever-se ao facto de ter existido um maior impacto e
consciencialização na produção, após a intervenção, relativamente aos PC, visto
que estes eram produzidos em maior quantidade e tinham uma percentagem de
sobras superior. Quanto à composição do DA para os PS, verificou-se que a
componente mais desperdiçada foi a proteica, contrariamente ao que se verificou
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em outros estudos, cujo a componente mais desprezada foi a fornecedora de HC
(12, 15, 17).

A diferença de resultados pode dever-se ao nível de desenvolvimento das

crianças, às suas preferências alimentares, ao tipo de fornecedor proteico servido
e ainda à inadequação das quantidades servidas, tendo em conta as necessidades
das crianças (24-26). Os hortícolas foram o grupo menos desperdiçado, mas também
foram o menos produzido, no entanto verificou-se um aumento da sua produção na
3ª fase e uma redução do DA, ou seja, podemos concluir que houve um aumento
do seu consumo por parte das crianças, nomeadamente nas do JI, visto que não
existiram restos. Em relação à componente proteica, o pescado foi o mais
desperdiçado, tal como demonstram outros trabalhos realizados em Portugal (12, 15,
17).

De acordo com a literatura e segundo Muller et al., a % de sobras limpas não deve
exceder o valor aceitável de 3%(20). Neste estudo obtiveram-se valores superiores
a 3% em ambas as fases, tanto nos PS como nos PC. Desta forma, para atingir os
valores recomendados será necessário continuar a tomar medidas, nomeadamente
fazer um correto planeamento das refeições, implementar capitações para
padronizar e adequar o empratamento e ter uma maior consciencialização na
produção alimentar. Na 3ª fase verificou-se uma redução na quantidade de
alimentos produzidos e uma redução na percentagem de sobras, o que pode querer
dizer que a percentagem elevada de sobras pode ser consequência da produção
excessiva de alimentos. Entre a CR e JI, a percentagem de sobras do PS foi sempre
superior na CR e a % de sobras no PC foi sempre superior no JI. Uma possível
justificação para estes resultados e, tendo em conta aquilo que foi observado no
acompanhamento das refeições, é que as crianças mais novas mostram consumir
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melhor o PC, tal como mostra a % de restos, enquanto que no caso do JI, além de
serem produzidas quantidades superiores de PC, as crianças já têm preferências
alimentares mais vincadas e não aceitam tão facilmente alguns dos PC.
Quanto à % de restos e segundo Teixeira et al., valores superiores a 10% não são
considerados aceitáveis e, por isso, para a CR, em ambas as fases e em ambos os
tipos de pratos, os valores da % de restos são considerados inaceitáveis(18). Na 3º
fase obtiveram-se valores superiores de % de restos e uma possível justificação
para esta situação é o facto de nesta fase a educadora ter entrado em licença de
maternidade e as crianças passaram a ser acompanhadas apenas por uma auxiliar
durante a hora do almoço. Assim, tal como foi concluído em trabalhos anteriores,
verificou-se que um acompanhamento eficaz das crianças é fundamental para
reduzir o DA(12, 15). A EA às crianças, assim como a formação das educadoras e
auxiliares na área do empratamento e distribuição de refeições podem ser medidas
eficazes para atingir esta recomendação e reduzir o DA(13, 27, 28).
No que diz respeito à adequação nutricional, esta não foi o principal foco do
trabalho, no entanto, verificou-se, em ambas as fases, que as crianças estavam a
ingerir, em média, a componente proteica abaixo do valor recomendado no prato,
assim como hortícolas. Relativamente aos HC o seu consumo foi mais próximo do
recomendado(29, 30). Desta forma, podemos especular que o DA pode não estar a
ser apenas causado pela produção excessiva, mas também pela ingestão alimentar
inadequada. Esta pode dever-se a vários fatores, nomeadamente à não aplicação
de capitações por faixa etária, à falta de formação nesta área por parte das
educadoras e auxiliares e também ao facto de algumas crianças chegarem à escola
perto da hora do almoço. Nestas situações, as crianças acabam por tomar o
pequeno almoço tarde e, por isso, à hora do almoço não têm tanto apetite,
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rejeitando mais os alimentos(24, 31). No entanto, entre a 1ª e a 3ª fase verificou-se
um aumento do consumo dos vários componentes do prato, o que nos leva a
constatar que as sessões de EA tiveram impacto nas crianças, melhorando a
ingestão alimentar e a adequação nutricional.
Quanto às limitações do estudo, a inexistência de um grupo controlo dificultou a
interpretação e comparação dos resultados. Quanto à adequação nutricional,
existiram algumas limitações, uma vez que, o método utilizado não permitiu avaliar
de forma individual o consumo alimentar de cada criança. O facto de existirem
poucos dias de avaliação do DA, prejudicou a análise estatística dos dados, no
entanto foi o tempo possível tendo em conta a duração do estágio.
Conclusões
Na 1ª fase da realização deste trabalho percebeu-se que estavam a ser
desperdiçadas quantidades elevadas de alimentos na CC e que a produção
excessiva e a ingestão alimentar inadequada poderiam ser o principal problema.
Após a implementação de EE verificou-se uma redução do DA, o que mostra que
é possível atuar neste meio e contribuir para a minimização deste problema.
Quanto ao DA nos PS e PC, verificou-se uma redução em ambos os pratos na 3ª
fase, no entanto a intervenção teve maior impacto na redução do DA no PC.
Relativamente à percentagem de sobras e restos, obtiveram-se valores inaceitáveis
em ambas as fases, apesar de ter existido uma redução das sobras. Estes
resultados permitem concluir que é fundamental continuar a intervir ao nível da
produção das refeições, EA às crianças e formação às educadoras e auxiliares, de
modo a melhorar a ingestão alimentar, a adequação nutricional e, assim, contribuir
para a redução do DA nas escolas.
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Anexo A1 – Ementas da primeira semana de avaliação da 1ª e 3ª fases
“Ementa Semanal – Creche e Jardim de Infância”
Data: 1 a 5 de abril e 3 a 7 de junho de 2019

Almoço
Segunda Feira

Sopa: Legumes (Batata doce, cebola, cenoura, curgete)
Prato: Febras de porco com esparguete e brócolos
Sopa: Agrião com lentilhas (Chuchu, abóbora, cebola,

Terça Feira

cenoura)
Prato: Maruca cozida com batata e feijão verde
Sopa: Couve coração (Alho francês, cenoura, cebola,

Quarta Feira

curgete)
Prato: Empadão de frango com espinafres (arroz de
cenoura) e salada de tomate e pepino
Sopa: Espinafres com grão (Batata doce, cenoura, cebola,

Quinta Feira

brócolo)
Prato: Perca grelhada com salada russa e salada de alface
Sopa: Brócolos (Batata branca, cebola, cenoura)

Sexta Feira

Prato: Ovo mexido com cogumelos e espinafres, massa
fusilli colorida e salada de alface e tomate

No caso de ter algum tipo de problema com alérgenos, pede-se o favor de questionar a educadora
responsável.
NOTA: A ementa pode sofrer alterações sem aviso prévio

No caso de ter algum tipo de problema com alérgenos, pede-se o favor de questionar a educadora
responsável.
NOTA: A ementa pode sofrer alterações sem aviso prévio

No caso de ter algum tipo de problema com alérgenos, pede-se o favor de questionar a educadora
responsável.
NOTA: A ementa pode sofrer alterações sem aviso prévio

No caso de ter algum tipo de problema com alérgenos, pede-se o favor de questionar a educadora
responsável.
NOTA: A ementa pode sofrer alterações sem aviso prévio

20
Anexo A2 – Ementas da segunda semana de avaliação da 1ª e 3ª fases
“Ementa Semanal – Jardim de Infância e Creche”
Data: 8 a 12 de abril e 10 a 14 de junho de 2019

Almoço
Sopa: Couve flor e feijão manteiga (Alho francês, cenoura,

Segunda Feira

cebola, curgete)
Prato: Massada de salmão com brócolos e salada de
alface
Sopa: Abóbora com coentros (Chuchu, abóbora, cebola,

Terça Feira

cenoura)
Prato: Panados de frango no forno com arroz de tomate
e couve flor
Sopa: Ervilhas (Batata doce, cebola, cenoura, curgete)

Quarta Feira

Prato: Lombos de pescada no forno com batata e couve
coração cozida

Quinta Feira

Sopa: Lombardo (Batata branca, cebola, cenoura)
Prato: Lasanha de carne com salada de tomate e pepino
Sopa: Caldo verde (Batata doce, cenoura, cebola, brócolo)

Sexta Feira

Prato: Arroz de lulas com salada de alface e cenoura
ralada

No caso de ter algum tipo de problema com alérgenos, pede-se o favor de questionar a educadora
responsável.
NOTA: A ementa pode sofrer alterações sem aviso prévio

No caso de ter algum tipo de problema com alérgenos, pede-se o favor de questionar a educadora
responsável.
NOTA: A ementa pode sofrer alterações sem aviso prévio

No caso de ter algum tipo de problema com alérgenos, pede-se o favor de questionar a educadora
responsável.
NOTA: A ementa pode sofrer alterações sem aviso prévio

No caso de ter algum tipo de problema com alérgenos, pede-se o favor de questionar a educadora
responsável.
NOTA: A ementa pode sofrer alterações sem aviso prévio
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Anexo B – Plano de sessão da atividade “Boquinhas comilonas.”
Designação

da

sessão/ “Boquinhas comilonas.”

atividade
Grupo alvo

Crianças da Casa da Criança da sala dos 2 anos.

Nº de participantes

17 crianças

Local

Casa da Criança da Santa Casa da Misericórdia de Figueiró dos
Vinhos

Data

02.05.2019

Duração

45 minutos

Contextualização da sessão

Esta sessão de educação alimentar surgiu no contexto do
trabalho de investigação que tem como principal objetivo avaliar
e reduzir o desperdício alimentar. Desta forma, esta atividade
com as crianças da sala dos 2 anos, teve como principal
objetivo incentivar ao consumo dos principais alimentos que são
servidos no refeitório da creche e reduzir o desperdício dos
mesmos. Em conversa com as crianças e com a educadora das
mesmas foi possível perceber que muitas delas não consomem
alimentos como frutas e hortícolas em casa e que, por isso, é
fundamental incentivar ao consumo desses alimentos na
escola. O facto de a atividade ser muito visual faz com que as
crianças estejam em permanente contacto com a mensagem
que lhes foi transmitida.

Objetivo geral

Promover o consumo de alimentos saudáveis em detrimento de
alimentos menos saudáveis, incentivando ao consumo dos
géneros alimentícios oferecidos na creche e reduzindo o
desperdício dos mesmos.

Objetivos específicos

•

Incentivar ao consumo dos alimentos que estão associados
a uma alimentação saudável, oferecidos na creche,
reduzindo o desperdício alimentar dos mesmos;

•

Relacionar os alimentos saudáveis com uma alimentação
correta e com a promoção da saúde;
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•

Mostrar e realçar que existem alimentos bons para o nosso
organismo e que existem outros que podem prejudicar a
nossa saúde;

•

Transmitir que não existem alimentos proibidos, mas que
existem alimentos que só devem ser consumidos em
ocasiões mais especiais, como festas ou férias;

•

Dar a conhecer às crianças quais são os componentes dos
alimentos que os tornam mais ou menos saudáveis

•

Fazer uma distinção entre alimentos saudáveis e alimentos
menos saudáveis.

Descrição da atividade

A atividade consistiu na construção de duas bocas em cartolina
e posterior afixação das mesmas na parede da sala. Uma das
bocas tem os lábios vermelhos e a outra tem os lábios verdes,
sendo que a cor dos lábios está associada a diversas
características dos alimentos. Os alimentos saudáveis estão
associados à cor verde e os alimentos menos saudáveis estão
associados à cor vermelha. As crianças durante a atividade
foram desafiadas a escolher uma imagem de um alimento e a
dizerem se este pertencia à boca verde ou à boca vermelha,
consoante as suas características e constituição. No final da
decisão era explicado o porquê daquele alimento pertencer
àquela boca.

Materiais

Avaliação

•

2 cartolinas;

•

Canetas de cor;

•

Imagens de alimentos impressos em papel;

•

Cola batom.

As crianças gostaram muito da atividade e participaram
bastante, no entanto existiram crianças que demonstraram
maior interesse e um melhor desempenho na atividade
comparativamente a outras, como seria de esperar. O facto de
as boquinhas terem ficado coladas na parede da sala fez com
que as crianças olhassem para elas diariamente e, para além
disso, foram falando com a educadora sobre aquilo que tinham
feito.
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Fotografias

Referências Bibliográficas

•

Todas as imagens para a atividade foram retiradas do motor d
busca “Google”.

•

Pinho I, Rodrigues S, Franchini B, Graça P. Padrão alimentar
mediterrânico: promotor de saúde. Lisboa. Programa Nacional
para a Promoção da Alimentação Saudável. Direção Geral da
Saúde. 2016
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Anexo C – Plano de sessão da atividade “Alimentos traiçoeiros.”
Designação da sessão/ atividade

“Alimentos Traiçoeiros!”

Grupo alvo

Crianças da Casa da Criança da sala dos 2 anos.

Nº de participantes

17 crianças

Local

Casa da Criança da Santa Casa da Misericórdia de Figueiró
dos Vinhos

Data

15.05.2019

Duração

40 minutos

Contextualização da sessão

Esta sessão surge no seguimento da sessão de educação
alimentar “Boquinhas comilonas” e tem como objetivo
perceber se as crianças entenderam a mensagem que foi
transmitida e se o facto de as “boquinhas” estarem exposta
diariamente na sala teve algum impacto no conhecimento das
crianças sobre os alimentos. Desta forma, esta atividade teve
como principal objetivo incentivar ao consumo dos principais
alimentos que são servidos no refeitório da creche (fruta,
hortícolas, massa, arroz, cereais pouco açucarados, leite) e
reduzir o desperdício dos mesmos. Ao mesmo tempo
pretendeu-se mostrar às crianças que existem alimentos
menos saudáveis que só deverão ser consumidos em
ocasiões especiais e que não devem fazer parte da nossa
alimentação diária.

Objetivo geral

Promover o consumo de alimentos saudáveis em detrimento
de alimentos menos saudáveis, incentivando ao consumo dos
géneros alimentícios oferecidos na creche e reduzindo o
desperdício dos mesmos.

Objetivos específicos

•

Incentivar

ao

consumo

dos

alimentos

que

estão

associados a uma alimentação saudável, oferecidos na
creche, reduzindo o desperdício alimentar dos mesmos;
•

Relacionar os alimentos saudáveis com uma alimentação
correta e com a promoção da saúde;

•

Mostrar e realçar que existem alimentos bons para o nosso
organismo e que existem outros que podem prejudicar a
nossa saúde;
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•

Transmitir que não existem alimentos proibidos, mas que
existem alimentos que só devem ser consumidos em
ocasiões mais especiais, como festas ou férias;

•

Dar a conhecer às crianças quais são os componentes dos
alimentos que os tornam mais ou menos saudáveis

•

Fazer uma distinção entre alimentos saudáveis e
alimentos menos saudáveis.

Descrição da atividade

Numa mesa foram dispostos vários alimentos, sendo que
alguns deles eram alimentos saudáveis, que devem fazer
parte da nossa alimentação diária, como por exemplo, fruta,
hortícolas,

leite,

cereais

de

pequeno

almoço

pouco

açucarados, massa, arroz, entre outros e outros eram
alimentos menos saudáveis que só devem ser consumidos
ocasionalmente e não de forma regular. Junto aos cartazes
das boquinhas comilonas foram colocadas 2 caixas, sendo
que uma correspondia aos alimentos menos saudáveis e a
outra aos alimentos mais saudáveis. As crianças tiveram o
desafio de se dirigirem à mesa e de retirarem um alimento à
sua escolha e de o colocar na caixa certa, tendo como
referência as “Boquinhas comilonas”.
Materiais

Avaliação

•

Alimentos reais;

•

Duas caixas de plástico.

As crianças gostaram muito da atividade e mostraram-se
bastante empenhadas e interessadas em participar na
mesma. Com o desenvolvimento do jogo foi-se percebendo
que a maioria das crianças já consegue fazer bastante bem a
distinção entre os alimentos que promovem a nossa saúde e
aqueles que são menos bons para o nosso organismo.
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Fotografias

Referências Bibliográficas

•

Todas as imagens para a atividade foram retiradas do motor
de busca “Google”.

•

Pinho I, Rodrigues S, Franchini B, Graça P. Padrão
alimentar mediterrânico: promotor de saúde. Lisboa.
Programa Nacional para a Promoção da Alimentação
Saudável. Direção Geral da Saúde. 2016
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Anexo D – Plano de sessão da atividade “Desperdício alimentar.”
Designação da sessão/ atividade

“O desperdício alimentar.”

Grupo alvo

Crianças da Casa da Criança da sala dos 2 anos.

Nº de participantes

17 crianças

Local

Casa da Criança da Santa Casa da Misericórdia de Figueiró dos
Vinhos

Data

30.05.2019

Duração

30 minutos

Contextualização da sessão

A presente sessão de educação alimentar, que surgiu no
contexto do trabalho de investigação e que foi dedicada
inteiramente ao desperdício alimentar, permitiu alertar as
crianças para este problema tão grave a nível mundial. São
várias as causas e consequências do desperdício alimentar no
mundo

e,

por

isso,

devemos

alertar

a

população,

nomeadamente as crianças, para que os comportamentos
possam ser alterados.
Objetivo geral

Abordar o tema do desperdício alimentar e sensibilizar as
crianças para a redução do mesmo.

Objetivos específicos

•

Transmitir às crianças que os alimentos existem para serem
consumidos e que algumas partes dos alimentos não são
para as pessoas comerem e que, por isso, devem ser
colocadas no lixo;

•

Incentivar as crianças a adotarem hábitos que promovam a
redução do desperdício alimentar;

•

Realçar que os alimentos não devem ser colocados no lixo;

•

Incentivar ao consumo dos alimentos que estão associados
a uma alimentação saudável, oferecidos na creche,
reduzindo o desperdício alimentar dos mesmos;

Descrição da atividade

Numa cartolina foi desenhado um caixote do lixo e uma boca.
As crianças tiveram a oportunidade de escolher uma imagem
das várias imagens dispostas na atividade, sendo que algumas
correspondiam a alimentos e outras a partes de alimentos não
comestíveis, como por exemplo ossos, espinhas, peles, cascas,
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entre outros. Depois da escolha, a criança tinha o desafio de
dizer, perante os colegas, se achava que a imagem escolhida
deveria ir para a boca ou para o lixo. O objetivo era que as
crianças percebessem que os alimentos que normalmente
costumam consumir devem ser colocados na boca e que as
restantes partes que não se comem podem e devem ir para o
lixo. Posteriormente o cartaz foi afixado na sala.
Materiais

Avaliação

•

Cartolina;

•

Canetas e lápis de cor;

•

Cola;

•

Alimentos impressos em papel.

A atividade superou as minhas expectativas, uma vez que as
crianças perceberam perfeitamente o intuito da atividade e a
maioria delas conseguiu fazer uma escolha acertada no que diz
respeito à colocação da imagem na boquinha ou no lixo.
O facto de o cartaz ter ficado afixado na sala permite que as
crianças olhem para ele todos os dias e recordem a mensagem
que este transmite.

Fotografias

Referências Bibliográficas

•

Todas as imagens para a atividade foram retiradas do motor
de busca “Google”.
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•

Martins M. Avaliação e controlo do desperdício alimentar no
almoço escolar nas escolas básicas de ensino público do
município do porto – Estratégias para redução do desperdício.
Porto. 2013

•

Comissão Nacional de Combate ao Desperdício Alimentar.
Estratégia Nacional e Plano de Ação de Combate ao
Desperdício Alimentar. CNCDA. Julho 2017

•

FAO global food losses and food waste 2012.

•

Gaspar I, Ramalho R, Muteia H. O desperdício alimentar em
portugal:

qual

o

papel

do

Portuguesa de Nutrição. 2017

nutricionista?.

Associação
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Anexo E – Plano de sessão da atividade “Calendário de sazonalidade de
frutas e hortícolas.”
Designação da sessão/ atividade

“Calendário de sazonalidade de frutas e hortícolas.”

Grupo alvo

Crianças da Casa da Criança com idades compreendidas entre
os 3 e os 5 anos.

Nº de participantes

33 crianças

Local

Casa da Criança da Santa Casa da Misericórdia de Figueiró dos
Vinhos

Data

A atividade será dividida em 3 sessões, sendo que na 1ª sessão
serão abordados os meses de janeiro, fevereiro, março e abril;
na 2ª sessão os meses de maio, junho, julho e agosto e na 3ª
sessão os meses de setembro, outubro, novembro e dezembro.
1ª sessão – 22.04.2019
2ª sessão – 03.05.2019
3ª sessão - 10.05.2019

Duração

40 minutos

Contextualização da sessão

A sazonalidade dos produtos alimentares e o consumo de frutas
e hortícolas da época têm sido um tema muito presente na
atualidade na área alimentar e da saúde. Esta atividade surge no
contexto do trabalho de investigação sobre o desperdício
alimentar e tem como principal objetivo reduzir o desperdício
alimentar no momento do consumo através do incentivo do
consumo de fruta e hortícolas da época.

Objetivo geral

Incentivar o consumo de frutas e hortícolas da época e reduzir o
seu desperdício no momento do consumo.

Objetivos específicos

•

Abordar o tema da sazonalidade e produção local dos
alimentos;

•

Explicar o conceito de alimento sazonal;

•

Relacionar a sazonalidade e produção local com a
preservação da natureza;

•

Relacionar a produção de alimentos com as estações do ano;

•

Realçar a importância das frutas e dos hortícolas na saúde do
ser humano.

Descrição da atividade

A atividade consiste na criação de um calendário de
sazonalidade de frutas e hortícolas, com a ajuda das crianças,
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para afixar numa das paredes do refeitório. Este calendário vai
ter afixados vários hortícolas, os mais conhecidos entre as
crianças, e também várias frutas. Para além disso, vão também
ser realçadas as estações do ano para as crianças começarem a
perceber e a relacionar os alimentos com as épocas do ano.
Materiais

Avaliação

•

Papel cenário;

•

Frutas e hortícolas impressos em papel;

•

Canetas coloridas;

•

Régua;

•

Lápis e borracha.

Esta atividade teve um impacto muito positivo nas crianças.
Durante a construção do calendário as crianças mostraram-se
empenhadas e curiosas com os alimentos que iriam ser colados
em cada um dos meses e procuraram questionar aquilo que não
percebiam. Nenhuma das crianças tinha presente o conceito de
produto sazonal e produção local e, por isso, acho que esta
atividade foi muito gratificante para as crianças. Durante as
refeições as crianças procuram verificar se os alimentos que
estão no seu prato se encontram no mês presente, o que mostra
que o calendário fez sucesso entre as crianças e que incentivou
ao consumo dos alimentos.

Fotografias

Referências Bibliográficas

•

Todas as imagens para a atividade foram retiradas do motor de
busca Google

•

Associação Portuguesa de Nutrição. Alimentar o futuro: uma
reflexão sobre sustentabilidade alimentar. APN. Agosto 2017
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Anexo F – Plano de sessão da atividade “Pratos saudáveis vs. Pratos menos
saudáveis.”
Designação da sessão/ atividade

“Pratos saudáveis vs. Pratos menos saudáveis.”

Grupo alvo

Crianças da Casa da Criança da sala dos 3 anos e da sala dos
4/5 anos.

Nº de participantes

33 crianças

Local

Casa da Criança da Santa Casa da Misericórdia de Figueiró dos
Vinhos

Data

14.05.2019

Duração

40 minutos

Contextualização da sessão

Esta sessão de educação alimentar surgiu no contexto do
trabalho de investigação que pretende avaliar e reduzir o
desperdício alimentar. A presente atividade teve como principal
objetivo mostrar às crianças que existem refeições mais
saudáveis que outras e que as refeições servidas na escola se
enquadram na categoria das refeições mais saudáveis. Para
além disso, durante a sessão pretendeu-se sempre transmitir às
crianças que a nossa alimentação diária se deve basear nos
princípios de uma alimentação saudável, de maneira a
promovermos bons hábitos alimentares e estilos de vida
saudáveis. Desta forma, pretende-se incentivar ao consumo dos
principais alimentos que são servidos no refeitório da creche e
reduzir o desperdício dos mesmos.

Objetivo geral

Promover o consumo de refeições mais saudáveis em detrimento
de refeições menos saudáveis, incentivando ao consumo dos
géneros alimentícios oferecidos nos almoços da creche e
reduzindo o desperdício alimentar.

Objetivos específicos

•

Incentivar ao consumo dos alimentos que estão associados a
refeições mais saudáveis e equilibradas, como as que são
servidas na creche, reduzindo o desperdício alimentar;

•

Relacionar os alimentos saudáveis com uma alimentação
promotora da saúde;

•

Mostrar e realçar que existem alimentos melhores para o
nosso organismo e que existem outros que podem prejudicar
a nossa saúde;
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•

Transmitir que não existem alimentos proibidos, mas que
existem alimentos que só devem ser consumidos em
ocasiões mais especiais, como festas ou férias;

•

Mostrar às crianças quais são os alimentos que tornam as
refeições mais ou menos saudáveis.

Descrição da atividade

Nesta atividade as crianças tiveram o desafio de classificarem
vários pratos como sendo saudáveis ou pratos menos saudáveis,
justificando a sua escolha. A classificação do prato foi feita
através da atribuição de uma bolinha vermelha, para pratos
menos saudáveis, e de uma bolinha verde, para os pratos mais
saudáveis.

Foram-lhes

apresentados

vários

pratos,

com

diferentes conjugações de alimentos, sendo que algumas das
conjugações faziam da refeição uma refeição saudável e outras
tornavam a refeição menos saudável.
Materiais

Avaliação

•

2 imagens de pratos plastificados;

•

Espátulas

•

Bolinhas em papel plastificadas vermelhas e verdes

•

Imagens de alimentos impressas em papel.

As crianças ficaram bastante entusiasmadas com a atividade e
algumas

delas

mostraram

se

bastante

participativas

e

empenhadas em perceber aquilo que estava a ser transmitido. A
atividade correu como o previsto e permitiu às crianças
adquirirem mais conhecimentos sobre quais os alimentos que
tornam uma refeição mais ou menos saudável.
Apesar das crianças com 3 anos serem mais novas, estas
mostraram-se mais atentas e, algumas delas já percebiam muito
bem quais são os alimentos que tornam uma refeição mais ou
menos saudável.
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Fotografias
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Referências Bibliográficas

•

Todas as imagens para a atividade foram retiradas do motor de
busca “Google”.

•

Pinho I, Rodrigues S, Franchini B, Graça P. Padrão alimentar
mediterrânico: promotor de saúde. Lisboa. Programa Nacional
para a Promoção da Alimentação Saudável. Direção Geral da
Saúde. 2016
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Anexo G – Plano de sessão da atividade “O meu prato saudável.”
Designação

da

sessão/ “O meu prato saudável”

atividade
Grupo alvo

Crianças da Casa da Criança da sala dos 3 anos e da sala dos
4/5anos.

Nº de participantes

33 crianças

Local

Casa da Criança da Santa Casa da Misericórdia de Figueiró dos
Vinhos

Data

21.05.2019

Duração

45 minutos

Contextualização da sessão

Esta sessão de educação alimentar surgiu no contexto do trabalho de
investigação que pretende avaliar e reduzir o desperdício alimentar.
A presente atividade surgiu no seguimento da atividade “Pratos
saudáveis vs. Pratos menos saudáveis” e teve como principal objetivo
perceber se as crianças entenderam o que distingue refeições
saudáveis e equilibradas de refeições menos saudáveis, tendo
sempre como referência as refeições que são servidas na escola.
Desta forma, pretende-se sensibilizar as crianças relativamente ao
tema da alimentação saudável e incentivar ao consumo dos principais
alimentos que são servidos no refeitório da Casa da Criança,
reduzindo o desperdício dos mesmos.

Objetivo geral

Promover o consumo de refeições saudáveis e equilibradas,
incentivando ao consumo dos géneros alimentícios oferecidos nos
almoços da creche e reduzindo o desperdício alimentar.

Objetivos específicos

•

Incentivar ao consumo dos alimentos que estão associados a
refeições mais saudáveis e equilibradas, como as que são
servidas na creche, reduzindo o desperdício alimentar;

•

Relacionar os alimentos saudáveis com uma alimentação
promotora da saúde;

•

Transmitir que uma alimentação saudável deve ser adotada
diariamente;

•

Realçar quais devem ser os alimentos frequentes numa
alimentação saudável e promotora da saúde.
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Descrição da atividade

Nesta atividade as crianças tiveram o desafio de desenharem o seu
próprio prato saudável. Foi-lhes entregue uma imagem de um prato e
estas tiveram de desenhar os alimentos que acham que fazem parte
de uma refeição saudável.

Materiais

Avaliação

•

Imagem de um prato;

•

Lápis de cor.

O resultado da atividade foi bastante positivo. A maioria das crianças
demonstrou reter o conhecimento transmitido nas sessões de
educação alimentar anteriores, uma vez que desenharam pratos
bastante completos e criativos. No decorrer da atividade as crianças
foram comunicando umas com as outras, trocando ideias e opiniões
o que se torna bastante importante, uma vez que este diálogo os
permite aprender uns com os outros.

Fotografias
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Referências Bibliográficas

•

Todas as imagens para a atividade foram retiradas do motor de
busca “Google”.

•

Pinho I, Rodrigues S, Franchini B, Graça P. Padrão alimentar
mediterrânico: promotor de saúde. Lisboa. Programa Nacional para
a Promoção da Alimentação Saudável. Direção Geral da Saúde.
2016
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Anexo H – Plano de sessão da atividade “O desperdício alimentar.”
Designação da sessão/ atividade

“O desperdício alimentar.”

Grupo alvo

Crianças da Casa da Criança da sala dos 3 anos e sala dos 4/5
anos.

Nº de participantes

33 crianças

Local

Casa da Criança da Santa Casa da Misericórdia de Figueiró dos
Vinhos

Data

29.05.2019

Duração

45 minutos

Contextualização da sessão

A presente sessão de educação alimentar, que surgiu no contexto
do trabalho de investigação e que foi dedicada inteiramente ao
desperdício alimentar, permitiu alertar as crianças para este
problema tão grave a nível mundial. São várias as causas e
consequências do desperdício alimentar no mundo e, por isso,
devemos alertar a população, nomeadamente as crianças, para
que os comportamentos possam ser alterados.

Objetivo geral

Abordar o tema do desperdício alimentar e sensibilizar as crianças
para a redução do mesmo.

Objetivos específicos

•

Transmitir quais as principais causas e consequências do
desperdício alimentar;

•

Incentivar as crianças a adotarem hábitos que promovam a
redução do desperdício alimentar;

•

Incentivar ao consumo dos alimentos que estão associados a
uma alimentação saudável, oferecidos na creche, reduzindo o
desperdício alimentar dos mesmos;

Descrição da atividade

Nesta atividade as crianças tiveram a oportunidade e o desafio de
descreverem algumas imagens que lhes foram dados e que
estavam relacionadas com as principais causas e consequências
do desperdício alimentar. Assim, perante todas as imagens
correspondentes à atividade, cada criança escolheu uma e,
perante todos os colegas, descreveu aquilo que estava a ver. No
final fez-se uma ligação entre todas as imagens e raciocínios de
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maneira a chegarmos à mensagem final que nos incentiva à
redução do desperdício alimentar.
Para terminar foi apresentado um cartaz com a sequência das
imagens que as crianças descreveram para afixar na parede do
refeitório e, para além disso, foi mostrado um vídeo retirado do
Youtube sobre esta temática.
Materiais

Avaliação

•

Imagens plastificadas;

•

Cartolina;

•

Canetas e lápis de cor;

•

Cola;

•

Televisão.

A atividade decorreu com muita tranquilidade e as crianças
adoraram a tipologia da mesma. No decorrer da sessão as
crianças mostraram saber o quão grave é colocar comida no lixo e
que existem várias consequências associadas a esse ato.
Algumas das crianças participaram com mais perspicácia e
surpreenderam pela positiva com o seu discurso relativamente à
temática abordada.
No grupo da sala dos 3 anos, o discurso foi mais simples, mas,
mesmo assim, as crianças conseguiram descrever muito bem as
imagens que lhes foram dadas.
Assim sendo, o tema do desperdício alimentar já ficou bastante
presente nestas crianças e, por isso, espero que esta sessão seja
mais uma razão para que as crianças entendam que não podemos
nem devemos estragar comida.

Fotografias
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Referências Bibliográficas

•

Todas as imagens para a atividade foram retiradas do motor de
busca “Google”.

•

Martins M. Avaliação e controlo do desperdício alimentar no
almoço escolar nas escolas básicas de ensino público do
município do porto – Estratégias para redução do desperdício.
Porto. 2013
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•

Comissão Nacional de Combate ao Desperdício Alimentar.
Estratégia Nacional e Plano de Ação de Combate ao Desperdício
Alimentar. CNCDA. Julho 2017

•

FAO global food losses and food waste 2012.

•

Gaspar I, Ramalho R, Muteia H. O desperdício alimentar em
portugal: qual o papel do nutricionista?. Associação Portuguesa
de Nutrição. 2017
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Anexo I – Plano de sessão “O desperdício alimentar” dirigido às
colaboradoras do sistema da alimentação
Designação da sessão/ atividade

“O desperdício alimentar.”

Grupo alvo

Colaboradoras do sistema de alimentação

Nº de participantes

3 colaboradoras

Local

Casa da Criança da Santa Casa da Misericórdia de Figueiró dos
Vinhos

Data

30.05.2019

Duração

30 minutos

Contextualização da sessão

A presente sessão de educação alimentar surgiu no contexto do
trabalho de investigação e foi dedicada inteiramente à
problemática do desperdício alimentar na Casa da Criança e no
mundo. São várias as causas e consequências do desperdício
alimentar no mundo e, por isso, devemos alertar a população,
nomeadamente as colaboradoras do sistema de alimentação que
são responsáveis pela produção das refeições, para que os seus
comportamentos possam ser alterados e o desperdício na Casa
da Criança possa ser reduzido.

Objetivo geral

Abordar o tema do desperdício alimentar e sensibilizar as
colaboradoras do sistema de alimentação para a sua redução.

Objetivos específicos

•

Mostrar as estatísticas relativas ao desperdício alimentar no
mundo e em Portugal;

•

Dar a conhecer as principais causas e consequências do
desperdício alimentar;

•

Mostrar os valores do desperdício alimentar obtidos na
primeira fase do estudo;

•

Realçar e focar os principais fatores que promovem o
desperdício alimentar na Casa da Criança;

•

Dar a conhecer estratégias que podem e devem ser
implementadas para redução do desperdício de alimentos.

Descrição da sessão

A sessão decorreu tendo por base a apresentação de um power
point que apresentava as estatísticas do desperdício alimentar,
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as principais causas e consequências deste problema, os
principais fatores que contribuem para que o mesmo ocorra na
Casa da Criança e de que forma é que este pode ser reduzido.
Materiais

Avaliação

•

Computador;

•

Power point.

A sessão correu muito bem e as colaboradoras mostraram-se
sensibilizadas com este tema. As estatísticas deixaram-nas
assustadas e os valores da 1ª fase de quantificação na Casa da
Criança permitiram que estas percebessem que existem aspetos
que tem que ser modificados com urgência para que este
problema possa ser reduzido.

Referências Bibliográficas

•

Todas as imagens para a atividade foram retiradas do motor de busca
“Google”.

•

Martins M. Avaliação e controlo do desperdício alimentar no almoço escolar
nas escolas básicas de ensino público do município do porto – Estratégias
para redução do desperdício. Porto. 2013

•

Comissão Nacional de Combate ao Desperdício Alimentar. Estratégia
Nacional e Plano de Ação de Combate ao Desperdício Alimentar. CNCDA.
Julho 2017

•

FAO global food losses and food waste 2012.

•

Gaspar I, Ramalho R, Muteia H. O desperdício alimentar em portugal:
qual o papel do nutricionista?. Associação Portuguesa de Nutrição. 2017
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Anexo J – Tabela de avaliação da Composição do desperdício alimentar
para os pratos simples, na Creche e Jardim de infância
Composição do desperdício alimentar na creche e jardim de infância
1ª Fase

3ª Fase

Proteína

HC

Hortícolas

Proteína

HC

Hortícolas

% Desperdício alimentar

28,8%

26,7%

13,9%

18,9%

15,7%

6,7%

Valor mínimo

13,8%

12,1%

0,0%

8,5%

5,1%

0,0%

Valor máximo

36,0%

41,8%

22,9%

26,2%

20,2%

33,7%

NOTA: Os valores presentes na tabela são valores medianos.
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Anexo K – Tabela de avaliação da % de sobras limpas para as várias
valências da Casa da Criança
Avaliação da % se sobras limpas para a CR, JI e BR
1ª Fase

3ª Fase

%Sobras.PS

%Sobras.PC

%Sobras.Sopa

%Sobras.PS

%Sobras.PC

%Sobras.Sopa

Creche

27,5%

31,8%

0,0%

12,1%

7,6%

0,0%

JI

21,3%

35,5%

0,0%

11,6%

12,4%

0,0%

Creche +

23,9%

34,1%

1,4%

11,7%

9,3%

0,0%

-

-

36,4%

-

-

31,7%

JI
Berçário

NOTA: Os valores presentes na tabela são valores medianos.

