Regulamento concurso “Receitas Saudáveis no Refeitório Escolar”

Âmbito do concurso
1. O presente concurso é uma iniciativa promovida pela Projeto de Promoção e Educação para a Saúde do
Agrupamento Vertical Escolas de Portel.
2. Este concurso tem por objectivos:
•
•
•

Incentivar a aquisição de hábitos de alimentação saudável dos alunos;
Contribuir para a diversificação de refeições saudáveis, no Refeitório Escolar;
Promover a adesão dos alunos no Refeitório Escolar.
Condições de Participação

1. Este concurso é aberto a todos os alunos da escola E.B. 2,3 D. João de Portel, que desejem participar.
2. O Concurso será realizado por fases, consoante o nível de ensino a que os alunos pertençam.
3. A participação no concurso será feita por nível de ensino e cada ano de escolaridade terá uma
calendarização própria, (vide quadro anexo).
4. A participação no concurso deverá ser, preferencialmente em grupo (máximo 4 alunos).
5. Cada grupo de participantes deve participar com uma única receita de culinária.
Apresentação das receitas de culinária
1. Cada receita deve incluir, obrigatoriamente e de forma explícita, a seguinte informação:
• lista de ingredientes;
• modo de confeção (se possível, com fotografia do prato confeccionado);
• identificação do autor, nomeadamente, nome, número de aluno, ano e turma.
2. São admitidas receitas oriundas de todas as culturas existentes no seio da escola. A título de exemplo:
portuguesas (típicas de várias zonas do país), cabo-verdianas, moldavas, russas, brasileiras, etc.
3. São aceites receitas em suporte de papel ou em formato digital.
4. As receitas entregues não serão devolvidas.
Critérios de avaliação
1. As receitas serão avaliadas de acordo com os seguintes princípios:
•
•
•

Alimentação saudável: prato equilibrado, e portanto, que inclua, em proporções correctas vegetais, proteínas
(carne/peixe/ovo) e hidratos de carbono (arroz, massa, batata, etc.).
Utilização de alimentos de custo baixo/médio.
Originalidade da receita proposta.

Calendarização e prazo para entrega de candidaturas
1. As receitas devem ser entregues até ao dia 20 de cada mês.
2. Calendário:
Nível de Ensino
2.º Ciclo

3.ºCiclo
CEF 2
Cursos Profissionais

Ano de escolaridade
5.º ano

Novembro

6.º ano

Janeiro

7.º ano

Fevereiro

8.º ano

Março

9.º ano

Abril

CEF-VF

Prazo de entrega

Maio

CTEV

Modo de entrega de candidaturas
1. As receitas serão admitidas por duas vias, através:
• da caixa colocada para o efeito, na Biblioteca Escolar .
• do e-mail, seguinte: avp.anapinheiro.520@gmail.com
Júri
1. O Júri será composto por:
•
•
•

3 Professores da Escola: Equipa do PES;
Um responsável da Escola: Vice-Presidente da CAP
Um funcionário do Refeitório da Escola.

2. A Organização terá voto de qualidade em caso de ausência na reunião decisória de algum elemento do
Júri.
3. As decisões do Júri podem ser tomadas por maioria e só serão válidas quando presentes dois terços dos
seus membros, que não podem abster-se.
4. A decisão do Júri é irrevogável.
Resultados
1. Os resultados do concurso serão dados a conhecer publicamente após a reunião decisória do júri, 5 dias
após o prazo de candidatura.
Prémios
1. Serão atribuídos prémios aos participantes da melhor receita culinária do mês.
2. O primeiro prémio será um livro e almoço no Refeitório da Escola, para o dia da confeção da sua receita.
3. Aos restantes premiados será oferecido um almoço no Refeitório da Escola.

ANEXO 1
Concurso: “Receitas Saudáveis no Refeitório Escolar”
1.Identificação dos participantes:
Nome:

Número:

Turma:

Nome:

Número:

Turma:

Nome:

Número:

Turma:

Nome:

Número:

Turma:

2.Breve Informação sobre a Receita a concurso: (Deves referir a nacionalidade da receita ou a zona do país, a pessoa/ familiar que a
forneceu ou outros comentários que considere interessante referir acerca da receita(s).

3. Sopa
Ingredientes

Confeção

Foto

4. Prato principal
Ingredientes

Confeção

Foto

5. Doce
Ingredientes

Confeção

Foto

