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O regresso desta Newsletter fica essencialmente marcado pela Semana 

do paladar. Como sabem, nós damos muita importância ao conteúdo dos 

nossos pratos à hora de almoço, porém o nosso interesse não se fica por 

aí. Aproveitamos a Semana do paladar para transmitir aos nossos alunos 

mais informações e conhecimentos sobre o tema « Importância de comer 

bem ». 

A partir deste número, estendemos o campo de informação e 

enriquecemos o conteúdo da Newsletter saúde com artigos relativos aos 

nosso compromissos e ações de solidariedade. Por isso, em breve, ver-

nos-emos obrigados a rever o título desta Newsletter ;) 

A caixa de Petri 
 

Todos os anos, a enfermeira ensina aos nossos alunos do 

1º ano a importância da lavagem correta das mãos. Em 

seguida, a técnica de laboratório mostra-lhes, graças a 

uma experiência que os diverte e suscita muito interesse, 

a existência das bactérias. 

Sabem o que é a « Caixa de Petri »? 

Como podem ver na imagem, a caixa de 

Petri é um pequeno recipiente cilíndrico 

em plástico transparente (ou em vidro) que 

tem uma tampa. Primeiro, deve ser 

esterilizada e, depois, é vertida uma 

substância gelatinosa (à base de ágar) 

utilizada para cultivar as bactérias. 

Convidámos uma criança que tinha as 

mãos por lavar e outra que tinha as mãos 

limpas e pedimos-lhes que colocassem os 

dedos na caixa (ou seja, tocaram no ágar). 

De seguida, a caixa foi fechada e 

conservada na incubadora do liceu, onde 

as bactérias puderam desenvolver-se. 

Alguns dias mais tarde, as crianças constataram que existia um halo à volta 

da zona onde o agente antibacteriano fora colocado (dedos 

« contaminados ») e que a caixa onde tocaram os dedos limpos estava 

praticamente intacta. 

Os alunos do 1º ano aprenderam, deste modo, que as suas mãos podem 

ser um vetor de transporte para « pequenos bichos », que os adultos 

apelidam de bactérias. Resultados e continuação da experiência no próximo 

número.   
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Agenda do 1º trimestre 
Para além da participação nos ateliês durante a Semana do Paladar, subordinada ao tema « As cinco línguas do 
LFIP », que decorreu de 10 a 14/10/2016, para os alunos do ensino pré-escolar até ao 9º ano, algumas turmas 
realizaram, nas respetivas salas, atividades no âmbito desta semana especial. 

PRÉ-ESCOLAR 

Nível AÇÃO INTERVENIENTE DATA 

PS 
Sensibilização para a importância do pequeno-

almoço * 
Professora   

MS 
Sensibilização para a importância do pequeno-

almoço * 
Professora   

GS 
Degustação de maçãs (quinta-feira de manhã) * 

A pirâmide dos alimentos * (professoras) 
Professora 13/10 

CP 

(x3) 
Lavagem das mãos+caixa de Pétri* 

 Enfermeira +técnica de 

laboratório 

 10/11 CPC+ 17/11 CPA 

+ 24/11 CPB 

PRIMÁRIA 

CE1 

(x3) 
Participação nos ateliês* 

    

CE2 

(x4) 
 Participação nos ateliês* 

    

CM1 

(x4) 

Sensibilização para a importância do pequeno-

almoço : inquérito * 

Pequeno-almoço equilibrado* 

Professoras  

Nutricionista da Comissão 

de Restauração EUREST 

  

CM2 

(x3) 
Degustação de maçãs *    13/10 

COLLÈGE 

6e 

(x4) 

Bashing e bullying 
 
Apresentação + pequeno-almoço na cantina* 

A. Leitao 

Nutricionista Mme 
Sarmento + F. Amador 

 23/11  

12/10/2016 em M1+M2 

5e 

(x3) 
Associação "Fruta feia" *    14/10 

4e 

(x4) 

Participação nos ateliês* 

Sensibilização para os gestos de primeiros 

  

Enfermeira+ professores 
  

3e 

(x3) 
Participação nos ateliês*     

LYCÉE 

2
de

 EURO 
Obesity 
Blood doping 
Heart diseases 

   21/09/2016 

2
de  

 Intervenção cardiologista
(Mme MOURA): 

 2A: .......................... 

2B: .......................... 

1
ère

 EURO 
Common eyes disorders 
Drugs and vision (Ecstasy = MDMA) 

    

1
ère SIDA (SVT): 01/12     

Term       

    

 
7º "Café des Parents" : "Desreguladores 

endócrinos&produtos químicos, impacto na nossa 

saúde" 

Mme Florence Rolando 16/11 
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Conselho Eco-escola 
A 1ª grande reunião do Conselho Eco-escola realizou-se no 

dia 16 de outubro. O grupo é composto por alunos da 

primária e alunos do collège/lycée. 

Primeiro, é preciso explicar que são os alunos que conduzem os debates, 

apresentam as propostas e fazem (consoante as suas competências) o 

necessário para que as decisões adotadas sejam postas em prática em todo 

o estabelecimento. Os adultos que participam validam e garantem 

(unicamente) a qualidade das ações propostas e das que são realizadas. 

Foi anunciado que a relação com o organismo Bandeira Azul Europeia não teria continuidade (a ação é, 

aparentemente, mais administrativa do que efetiva) e que os estreitos laços que nos unem à LIPOR seriam ainda mais 

intensificados, uma vez que esta colaboração tem conduzido a resultados muito positivos. 

Os alunos chegaram a uma triste constatação: sim, é preciso sensibilizar os mais novos para a proteção do meio 

ambiente, para a reciclagem e para o desenvolvimento sustentável, mas, por vezes, é preciso também alertar os 

adultos (que deveriam dar o exemplo). Pequenos gestos, como desligar os computadores ou a luz, escolher o ecoponto 

adequado, nem sempre são valorizados pelos adultos. 

Por fim, as ações futuras e as que serão reconduzidas foram enumeradas: Ação solidária, comunicação e informação, 

Tri & Reciclagem, operação tampas, Club agricultura, Blog e, sobretudo, Semana Verde. Toda a equipa se mostrou 

disponível para a nova temporada de Eco-escola! 

Produtos químicos, desreguladores endócrinos :  
qual o impacto na nossa saúde? 
As doenças de origem ambiental, ou seja, ligadas ao nosso estilo de vida, 

têm vindo a aumentar nos países ocidentais. A obesidade tornou-se o 5º 

fator de mortalidade no mundo, a qualidade do esperma diminuiu para 

metade em 50 anos, as malformações genitais afetam 2 a 4% dos rapazes, 

1 em cada 8 mulheres poderá desenvolver cancro da mama nos próximos 

anos. A puberdade tem vindo a tornar-se cada vez mais precoce, 

nomeadamente para as raparigas (em média, em 1980, os seios 

começavam a desenvolver-se por volta dos 11,2 anos de idade; 9,9 anos 

em 1997). 

Nas últimas décadas, foi possível estabelecer uma ligação entre certas 

substâncias químicas e a perturbação do funcionamento do sistema hormonal animal e humano. Estas substâncias são 

apelidadas de desreguladores endócrinos e estão em tudo o quanto nos rodeia. Podem imitar, bloquear ou alterar a 

ação das hormonas. 

Por ano, são produzidos entre 400 e 500 milhões de toneladas de produtos químicos. Muitos acabam nos nossos 

pratos ou nos nossos copos. Inalamo-los através dos gases e das partículas de ar, ou atravessam a nossa barreira 

cutânea num abrir e fechar de olhos. Em média, as mulheres aplicam 2kg de produtos químicos na respetiva pele, 

através dos cosméticos, perfumes e produtos para cuidar da pele. 

Os bisfenol A, ftalatos e parabenos já suscitaram muitos comentários, todavia nós ainda mal tocamos num problema 

que afeta a população à escala mundial. Existem mais de 1000 produtos fortemente suspeitos de toxicidade. Os 

produtos químicos são, obviamente, testados antes de serem comercializados, no entanto os estudos realizados não 

têm em conta o efeito cocktail. O tempo de exposição também deve ser tido em conta. 

O peso da indústria química na economia mundial não contribui para um controlo rápido, por isso é fundamental que a 

tomada de consciência seja o mais abrangente possível e envolva toda a sociedade. 

Sem voltarmos à Idade da Pedra, é urgente que cada um de nós reveja o seu estilo de vida e procure estar mais 

próximo da natureza. Enquanto esperamos que os produtos que estão à nossa volta fiquem “limpos”, devemos evitar os 

plásticos, os pesticidas, os revestimentos antinódoas, as panelas antiaderentes, os panos de limpeza, o verniz para as 

unhas, as velas perfumadas, etc. O planeta agradece e poderá ser uma óptima oportunidade para passar mais tempo 

em contacto com a natureza! 
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Os ateliês da Sala Polivalente 

Durante toda a semana, a sala polivalente acolheu as 

várias turmas do ensino pré-escolar, da primária e do 

collège , que participaram nos diversos ateliês 

previamente preparados. Por outro lado, em paralelo, em 

várias salas de aula foram apresentadas outras 

atividades. 
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Sensibilização para a importância do pequeno-
almoço 
No âmbito do Percurso Saúde, a enfermeira aproveitou  

o tema da semana do paladar para sensibilizar os 

alunos da GS (5 anos)  para o conceito do pequeno-

almoço 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os alunos do 6º ano, para além de uma apresentação por 

parte de uma nutricionista, tiveram oportunidade de 

degustar um pequeno-almoço completo e equilibrado. 

 

 

Finalmente, os alunos do 7º ano intervieram junto dos 

colegas do 4º ano, para que todos tomem consciência 

do quão importante é este momento para que tenhamos 

um bom dia. 
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Mercado dos sabores 
O ambiente poderia criar alguma confusão e levar-nos a pensar que, 

por alguns instantes, estávamos numa pequena aldeia em dia de 

mercado, mas não, estávamos, de facto, à entrada do LFIP. 

Legumes, chás biológicos e pastelaria francesa reunidos neste que 

foi, uma vez mais, um agradável momento de convívio. 


