
Guião Dia Mundial da Alimentação
De 11 a 15 de outubro

COMPROMISSO 
LANCHINHO BOOOM
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Este ano, o Programa está de volta com muitas novidades! A primeira já foi desvendada:
temos um novo nome – LANCHINHO BOOOM! Querem saber as outras? Fiquem atentos!

Como temos um novo nome, temos também um novo compromisso – O COMPROMISSO 
LANCHINHO BOOOM, através do qual iremos trabalhar os três principais eixos orientadores
do Programa: Alimentação Saudável, Atividade Física e Consumo Consciente. 

O Compromisso Lanchinho Booom é composto por uma diversidade de atividades 
lúdico-pedagógicas e desafios, contando sempre com recursos e conteúdos de apoio que serão 
enviados ao longo do ano e que estarão disponibilizados no site do Programa.
E ainda serão realizadas várias sessões formativas – Ciclos de Nutrição – para alunos, professores 
e encarregados de educação.

Vamos inaugurar o Programa Lanchinho Booom com o grande Dia Mundial da Alimentação,
que se comemora no dia 16 de outubro, mas, por ser um sábado, vamos celebrá-lo de forma especial
na sexta-feira, dia 15 de outubro! Vai ser um dia fantástico, com várias surpresas, atividades
e prémios.

Lançamos
então o 1.º desafio,

que consiste em concretizar
as várias atividades propostas

neste Guião para celebrar
o Dia Mundial da Alimentação

(DMA), ao longo da semana
de 11 a 15 de outubro!
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ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL
Nesta atividade, a proposta é… o JOGO DA RODA DA ALIMENTAÇÃO!

PASSOS:
Em Turma:
1) Colocar o cartaz da Roda da Alimentação Lanchinho Booom recebido num local central
      e visível (no meio do quadro, por exemplo);
2) Fazer uma introdução ao conceito da Roda da Alimentação, explicando como se lê,
      quais as “fatias” obrigatórias para um lanche equilibrado, e as porções dos diferentes 
      grupos alimentares (caso se justifique);
3) Perguntar às crianças quais são os alimentos que compõem um lanche saudável e,
      de seguida, o professor deve destacar as respetivas fatias na Roda;
4) Tirar fotografias.

Individual:
5) Pintar a Roda da Alimentação recebida no kit digital;
6) Jogar o jogo “Roda da Alimentação” disponível
      no site do Programa. 

Recursos complementares:
• Conteúdos de apoio que podem explorar:
    h�ps://lanchinhobooom.mimosa.pt/lanches-saudaveis/ 

VAMOS CELEBRAR ESTA DATA ESPECIAL!
SIGAM ESTE GUIÃO.
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ATIVIDADE FÍSICA
Nesta atividade, a proposta é… TOCA A MEXER!

Com esta atividade, pretende-se que as crianças percebam que a atividade física
é fundamental para a saúde, sobretudo estando aliada a uma alimentação saudável.
E ainda alertar que a atividade física não implica sempre a prática de um desporto.
O importante é SER ATIVO! E brincar também é ser ativo!

Sugestões de atividades:
1) Organizar um jogo de estafetas no recreio;
2) Jogar à “Barra ao Lenço”;
3) Realizar o jogo do “Mata”;
4) Criar uma coreografia de uma dança;
5) Fazer um pequeno torneio de futebol/voleibol/basquete;
6) Outras atividades ou brincadeiras físicas.

Recursos complementares:
• Vídeo do Professor Carlos Neto “Libertem as crianças | Carlos Neto | TEDxIST” 
h�ps://www.youtube.com/watch?v=emDnH-h3aRE 

CONSUMO CONSCIENTE
Nesta terceira atividade, a proposta é… VAMOS CONSTRUIR UMA LANCHEIRA 
SUSTENTÁVEL!

PASSOS:
1) Reunir embalagens de leite e outros materiais reutilizáveis (papel, metais, vidro, tecidos, 
plásticos…);
2) Desenhar um protótipo da lancheira;
3) Construir a lancheira (incluindo as várias personagens Lanchinho Booom);
4) Durante a atividade, devem ser abordados os cuidados a ter a nível ambiental, explicando 
como se reciclam as embalagens e as palhinhas, e relembrando qual o ecoponto para esse fim.

Esta atividade pretende evidenciar a importância da reciclagem e de reutilizar os materiais 
que existem (utilizando e transformando os recursos disponíveis), explorar a criatividade
das crianças e ainda educar para a responsabilidade de cuidar do ambiente. 

Recursos complementares:
• Conteúdos de apoio que podem explorar: 
h�ps://lanchinhobooom.mimosa.pt/lanches-saudaveis/#ambiente
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E agora, vamos celebrar! Juntem-se à FESTA DIGITAL preparada especialmente para vocês! 

Esta sessão começará às 14h30, e terá uma duração de cerca de 30 minutos! Para além 
da presença do nosso Embaixador, Francisco Garcia, haverá uma surpresa muito especial!

Durante a sessão, vão poder espreitar a Galeria com as fotografias das atividades realizadas 
ao longo da semana. Vamos selecionar as 10 escolas vencedoras que melhor cumpriram 
o desafio! Estejam atentos e participem!

E não ficamos por aqui… Para além da nossa belíssima Galeria, haverá ainda um pequeno 
quiz disponível também na Plataforma para animar ainda mais o dia! 

Vai ser uma
GRANDE FESTA INTERATIVA!

Vão poder jogar, partilhar
fotografias, vai haver prémios e…

mais não podemos desvendar!
Têm de vir para descobrir!

SURPRESA! VAMOS À FESTA DIGITAL E INTERATIVA? 

5



Depois de um dia fantástico e cheio de atividades, é hora de preparar um rico 
Lanchinho Booom e Saudável, e pôr em prática tudo o que aprenderam no dia de hoje, 
relembrando que o lanche deve ser variado e deve incluir laticínios, fruta e cereais!

ATENÇÃO! ORIENTAÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 

• O guião inclui 3 atividades lúdico-pedagógicas interligadas com as três principais    
   mensagens-chave do Programa.

• As atividades poderão ser realizadas ao longo da ‘semana da alimentação’, isto é, 
   entre 11 e 15 de outubro.

• Durante a realização de cada uma das atividades, o Professor deve tirar uma fotografia
   como prova, e carregar as fotografias na Galeria da Plataforma, no limite até às 12h00
   do dia 15 de outubro. O link para a galeria estará disponível no site do Programa.
   Caso não o consigam fazer, podem enviar para o email do Programa
   (servicopedagogico@lanchinhobooom.mimosa.pt).

• E o prémio é…

POR FIM, HORA DO LANCHE!

VISITA
PRESENCIAL

DAS MASCOTES

PRÉMIO
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Contactos 
E-mail - servicopedagogico@lanchinhobooom.mimosa.pt 
Telefone - 213 153 066
Site - h�ps://lanchinhobooom.mimosa.pt/ 

Nota: A Mimosa detém os direitos de utilização e divulgação de qualquer registo de som, imagem ou vídeo realizado no âmbito 
do projeto e enviado para Lanchinho Booom, sendo que a obtenção de autorização escrita dos intervenientes/visados para 
divulgação desses mesmos registos é da única e exclusiva responsabilidade da escola. Os promotores do projeto não se 
responsabilizam por qualquer exibição de sons, imagens ou vídeos que, sem a devida autorização, sejam divulgados
por outrem, e/ou em caso de exibição de sons, imagens ou vídeos sem o conhecimento e autorização expressa
dos intervenientes/visados, ainda que relacionados com o projeto. 

O PROGRAMA LANCHINHO BOOOM DESEJA-VOS
UM EXCELENTE DIA MUNDIAL DA ALIMENTAÇÃO!
E BOA SORTE A TODAS AS ESCOLAS!
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