Programa Educativo Lanchinho Booom 2021/2022
Compromisso Lanchinho Booom
CAMINHO PARA O BOOTCAMP

Regulamento
O que é o Bootcamp?
O Bootcamp Lanchinho Booom é uma celebração no final do ano letivo, com muitas atividades e
animação.
As turmas finalistas terão a oportunidade de apresentar/defender os trabalhos desenvolvidos ao
longo ano diretamente relacionados com os temas centrais do programa: Alimentação Saudável,
Atividade física e Consumo Consciente. Depois serão selecionadas as escolas vencedoras, por um júri
que contará com vários convidados entre eles a Direção Geral da Educação.

Mote
Vamos comprometer-nos a ter lanches mais saudáveis, a praticar atividade física e a consumir de
forma consciente.

Como participar?
Cada Turma/Escola vai acumulando pontos e estrelas: os pontos são adquiridos com a participação
nos desafios e as estrelas com a participação no Ciclo de Nutrição.

Desafios e Pontos
Mensalmente, entre outubro e abril, serão lançados Desafios Turma. Cada Desafio Turma será
avaliado pela Equipa Lanchinho Booom. A nota final equivale à conversão dos pontos que a turma
obteve em cada desafio (nota de 0 a 100)
A Turma/Escola com o melhor trabalho recebe a visita das Mascotes como prémio.
Em quantos mais desafios a Turma/Escola participar e quanto mais bem classificados estes
estiverem, maior é a hipótese de participar no Bootcamp.
IMPORTANTE: Para ser elegível para o Bootcamp, a Turma/Escola tem de participar em pelo menos
3 desafios: um por período letivo. Assim, a participação no desafio de abril será obrigatória.

Ciclo de Nutrição e Estrelas
Ao longo do ano letivo irá decorrer o Ciclo de Nutrição, que será composto por 4 sessões, com
diferentes convidados e temas.
Será atribuída uma estrela por cada participação nas sessões, pelo que no máximo podem ter 4
estrelas.
IMPORTANTE: Para ser elegível para o Bootcamp, a Turma/Escola tem de ter pelo menos 2 estrelas,
isto é, assistir a 2 sessões.
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Como validar a participação?
Cada Turma/Escola deverá submeter o trabalho no site, na área reservada para tal (caderneta
digital), ou enviar por e-mail, juntamente com a memória descritiva, usando o nosso modelo
(servicopedagogico@lanchinhobooom.mimosa.pt)
Todos os trabalhos devem estar identificados com o nome da escola, a identificação da turma e do
professor responsável.

Como vai ser a Avaliação?
Cada desafio terá o seu mini regulamento, com avaliação e prémio próprio.
Cada desafio será avaliado, de acordo com os critérios anunciados, numa escala de 0 a 100. A
avaliação recebida será convertida em pontos, os quais se vão acumulando até ao mês de abril
(inclusive) determinando o acesso ao Bootcamp.

Prémios
O Prémio para a Turma/ Escola vencedora de cada desafio mensal (outubro a abril) será a visita
presencial das mascotes à Escola.
A(s) Turma(s)/Escola(s) vencedoras do Bootcamp irão receber um prémio surpresa.

