
 

 

CONCURSO DE EMENTAS SAUDÁVEIS 

Normas de participação 
No âmbito do Projeto Educativo Municipal, nomeadamente na vertente da Educação para a Saúde – Alimentação Saudável, o Município de Leiria e um conjunto de 
parceiros vão levar a efeito um concurso de elaboração de ementas saudáveis. 

Critérios de participação: 

 O concurso destina-se a turmas do 3º ano do 1º ciclo do Ensino Básico do concelho de Leiria. Os participantes devem aceitar todas as normas 
mencionadas. 

 Cada turma concorre apenas com uma ementa. 
 A ementa deve resultar do trabalho pedagógico em contexto de aula, sob a supervisão do professor titular. 
 A ementa saudável deve ser elaborada numa folha A4. 

 

1. Requisitos da ementa: 
 A ementa saudável deve ser planeada para um almoço e deve configurar uma sopa, um prato (guarnição, proteína e legumes) e uma sobremesa 

(incluir pelo menos uma fruta). 
 A ementa deve incluir pelo menos uma especiaria e uma erva aromática.  
 A ementa deve ser acompanhada de lista e quantidades de ingredientes e os modos de confeção detalhados. 
 Deve constar, pelo menos, uma ilustração alusiva às receitas elaboradas, criada pelas crianças da turma participante. 

 
2. Entrega dos trabalhos: 

A ementa proposta pela turma deve ser enviada para o correio eletrónico educacao@cm-leiria.pt, com identificação da escola, da turma, do professor 
responsável e do número de alunos participantes na sua elaboração, até ao dia 24 de abril de 2020. 
 

3. Critérios de avaliação: 
 A ementa será avaliada tendo em conta o equilíbrio e variedade nutricional, visando oferta em contexto escolar; 
 Na avaliação serão considerados a originalidade, a criatividade e a inclusão de produtos solicitados. 

4. Prémios: 
1º Prémio: Almoço no Restaurante Escola de Sabores – Escola Profissional de Leiria 
2º Prémio: Oficina culinária sobre alimentação saudável. 
3º Prémio: Jogo didático. 

5. JÚRI: 
 As ementas serão avaliadas por um júri de três elementos a designar pelo Município. 
 A ementa vencedora será divulgada aos respetivos estabelecimentos de ensino e população em geral, nomeadamente através de publicação na página do 

município e farão parte da oferta gastronómica da cidade mediante parcerias com operadores de restauração. 
 

6. DISPOSIÇÕES FINAIS: 
 A resolução de situações omissas no presente regulamento é da competência da Vereadora da Educação do Município de Leiria e/ou do júri, 

mediante delegação da mesma. 

  

 

 


