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Promover atitudes conscientes e escolhas saudáveis e sustentáveis 
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 Atividade Breve descrição 

 
 
 
 

O doce pode 
amargar  

Uma atividade dirigida às crianças a partir dos oito anos que permite testar os 
conhecimentos sobre o valor nutricional dos alimentos que comemos no quotidiano. 
A leitura do rótulo como ferramenta para escolhas saudáveis. 

 

 

Peddy Paper 

O Peddy Paper do Consumidor é uma atividade jogada em equipas, que podem ser 
constituídas por elementos de diferentes idades. Durante um percurso, que se realizará 
entre a zona pedonal/centro histórico de Oliveira de Azeméis e o gabinete do Serviço 
de Informação e Apoio ao Consumidor, os participantes encontrarão diferentes 
desafios relacionados com direitos e deveres do consumidor consciente aliando 
momentos de aprendizagem à componente lúdica. Esta atividade conta com a 
participação de alguns comerciantes da zona visada que aceitaram o desafio. 

   

 

Consome sem 
consumir o planeta 

Uma atividade pensada para fazer refletir sobre pequenos gestos que podem mudar o 
estado do planeta. 
A reflexão sobre o necessário, o supérfluo, as consequências das escolhas no ambiente, 
dirigida às crianças a partir dos 03 anos. 
Uma atividade que incita os mais pequenos a uma atitude critica e à ação construtiva. 

 

 

No verão, todos os 
dias gelados? Não! 

Atividade dirigida às crianças a partir dos três anos e que orienta para escolhas 
saudáveis.  
O equilíbrio, o dia “em que o rei faz anos”, truques para refrescar e adoçar sem 
maltratar a saúde.  
As crianças serão convidadas a preencher o Semáforo Nutricional. 
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O saquinho dos 
beijinhos 

Destinada às crianças a partir dos três anos, a atividade divide-se em duas partes. Tudo 
começa com uma história de uma fada muito peculiar e de uma varinha mágica, 
seguida de uma conversa em que se exploram conceitos como "necessário/supérfluo". 
A segunda parte da atividade consiste numa oficina em que se promovem técnicas de 
reutilização de materiais do quotidiano (apelando ao consumo consciente e 
sustentável) de onde surgirão os saquinhos recheados de beijinhos muito especiais. 

 

 

Na Internet sem 
stress 

A atividade, orientada para um público a partir dos oito anos, pretende elucidar, de 
uma forma lúdica, dos perigos da Internet e apresentar sugestões para uma utilização 
segura. A atividade termina com um desafio aos conhecimentos dos participantes: um 
questionário 
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10 de julho 

O doce pode amargar 

- Externato Despertar 
 

 

 4 de julho 

 

 

  

 

 

   

 

  

  

  

 

 

  

 

  

                                

I Quinzena de 

Julho 

03 de julho  No Verão, todos os 

dias gelado? Não! – 

Colégio da Gandarinha, 

sala dos 05 anos 

Peddy Paper do 

Consumidor - CEATLA 

Consome sem 

consumir o planeta – 

Projeto Time 

06 de julho  



Boas Práticas de Educação para a Cidadania - Serviço de Informação e Apoio ao Consumidor 

 

16 de julho 

No Verão, todos os 

dias gelado? Não! – 

Colégio da 

Gandarinha, sala 

dos 04 anos 

 

 

 

18 de julho 

No Verão, todos os 

dias gelado? Não! – 

Externato Despertar 

 

 

 

20 de julho 

O doce pode amargar 

- CEATLA 
 

 

 

25 de julho 

O doce pode amargar 

–Projeto Time 
 

 

 

26 de julho 

30 de julho 

0 de julho 

Na internet sem 

stress – Externato 

Despertar  

 

 

 

 

 

 

  

Consome sem 

consumir o planeta – 

CEATLA 

II Quinzena de 

Julho 


