JUNTA DE FREGUESIA DE OLIVAIS

PROJETO – EU DIGO NÃO AO DESPERDÍCIO ALIMENTAR
Em abril de 2016, a Junta de Freguesia de Olivais aceitou o desafio da Câmara
Municipal de Lisboa e passou a assegurar a gestão dos sete refeitórios escolares
das escolas básicas do 1.º ciclo e jardins-de-infância da freguesia.
Desde então, várias foram as mudanças sentidas pelos pequenos olivalenses,
sendo a qualidade das refeições a mais evidente.
Esta gestão tem sido alvo de algumas adaptações através da implementação de
novos projetos:
▪ Eu digo não ao plástico;
▪ Refeições temáticas;
▪ Articulação com a horta escolar;
▪ Reciclagem;
▪ Compostagem para as hortas escolares.

Apesar do entusiasmo da grande maioria, verificou-se que a quantidade de
comida desperdiçada era alarmante. Sendo a Junta de Freguesia de Olivais um
órgão que se rege pela justiça e responsabilidade social, foi criado o presente
projeto “Eu digo não ao desperdício alimentar”, com o intuito primordial de
combater este flagelo. Para tal, a Junta de Freguesia de Olivais lançou o presente
desafio aos Agrupamentos de escolas da Freguesia.

Objetivos:
▪

Dar a conhecer aos alunos a quantidade de desperdício alimentar;

▪

Ajustar a porção diária de refeições;

▪

Sensibilizar os alunos para esta problemática;

▪

Cooperar com toda a comunidade educativa para combater esta situação;

▪

Diminuir a quantidade de desperdício alimentar.
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Estratégias:
▪

Colaboração com a equipa docente;

▪

Medir diariamente, através da utilização de baldes próprios para o efeito, a
quantidade de sobras e registar num pictograma – São as crianças que
depositam nos mesmos as sobras dos seus pratos (sopa, prato principal e
salada);

▪

Debates semanais (por turma);

▪

Brainstorming, na tabela própria para o efeito, registando as conceções dos
alunos sobre as causas do desperdício diário;

▪

Concurso entre as sete escolas básicas da freguesia para eleger, no final
do ano letivo, a escola que produz menor desperdício alimentar.
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