
 

 

  

 Eco Ementa 
«As nossas escolhas …saudáveis»  
 

Este trabalho consiste na apresentação de uma ementa de 

Outono/Inverno selecionada pelos alunos do 5.º ano e uma ementa de 

Primavera /Verão escolhida pelos alunos do 6.º ano. As nossas 

escolhas saudáveis tiveram como base, as características da zona 

onde se localiza a escola, a Figueira da Foz e  os seus recursos nesta 

área. 
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Caracterização do meio  

 

 

A EB2, 3 Dr. João de Barros, escola sede do Agrupamento da Zona Urbana da 

Figueira da Foz situa-se na freguesia de Buarcos / S. Julião, na zona central da 

cidade da Figueira da Foz. 
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A Figueira da Foz, devido à sua localização geográfica reúne um elenco de 

atividades económicas diretamente relacionadas com o mar e que se 

constituem hoje num dos mais promissores vetores de desenvolvimento da 

cidade e de todo o concelho. Esse vasto conjunto de complementaridades 

integra atividades como a pesca, a cultura e transformação de pescado, entre 

outros. 

A gastronomia é um dos ex-líbris da Figueira da Foz, enquanto reflexo de uma 

memória coletiva, de costumes e tradições. A sua riqueza gastronómica tem 

como base o peixe, pescado na costa e as típicas sobremesas, como as Brisas 

da Figueira da Foz ou as gulosas papas de moado,  . Os pratos de peixe como 

a raia de pitau, são os mais apreciados, os mariscos, o famoso camarão da 

costa são as mais emblemáticas  
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Os campos do mondego são também uma das características das zonas 

envolventes da cidade. O cultivo do arroz é a principal atividade agrícola, sendo 

também responsável pelas belas paisagens que se vão transformando ao ritmo 

das estações do ano. 

 

 

 

As Salinas da Figueira da Foz situam-se no estuário do rio Mondego, 
repartindo-se pelo braço sul do rio e pela Ilha da Morraceira.  

A tipologia das salinas da Figueira corresponde a pequenas unidades com uma 
grande quantidade de compartimentos, ligados por uma intrincada rede de 
canais.  

Durante muito tempo estas Salinas foram uma das principais atividades 
económicas da Figueira, hoje seu legado histórico e cultural. 
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A salicórnia  

 

 

A salicórnia é conhecida como 

uma erva daninha. Neste 

momento, no entanto começam 

a descobrir-se as suas 

potencialidades, como recurso 

a introduzir na alimentação, 

para reduzir os maleficios do 

sal. No entanto a Figueira 

ainda não dispõe atualmente 

de uma rede de recolha e 

comercialização desta planta. 

É uma planta sazonal existente apenas na primavera verão. A sua durabilidade 

enquanto fresca não é muito grande. 

 

A escola  

 

 

A EB2, 3 Dr. João de Barros, escola sede do Agrupamento da Zona Urbana da 

Figueira da Foz situa-se na freguesia de Buarcos / S. Julião, na zona central da 

cidade da Figueira da Foz. 

É frequentada por 923 alunos, do 5.º ao 9.º ano. 

Os alunos do 5.º ano encontram-se envolvidos num projeto, no âmbito do 

PESES (Projeto de Educação para a Saúde e Educação Sexual), denominado 

«No meu refeitório, eu participo!» este projeto congrega várias dimensões, mas 
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engloba um outro que serviu de base para a participação nesta iniciativa do 

Programa ECO escolas. 

«As escolhas da turma» é um mini-projeto integrado no anterior, no qual os 

alunos, em conjunto com os professores de Ciências Naturais constroem uma 

ementa para uma semana, que será depois de validada, executada no 

refeitório da escola. 

Esta ementa, tal como as restantes da 

escola, é divulgada à comunidade 

escolar, num LCD colocado no PBX 

deste estabelecimento. 

Os alunos do 5.º ano participaram na 

seleção da ementa de Outono/ Inverno, 

escolhida a partir das propostas 

resultantes do projeto «As escolhas da 

turma». 

Imagem do refeitório da escola  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Painel do refeitório com a indicação do prato o 

valor nutricional  
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Ementa de Outono/ Inverno 

Para a ementa de outono/ inverno os alunos selecionaram  

Entrada 

 

Creme de alho francês 

Prato principal 

 
Arroz de frango no forno  

Sobremesa  

 

 
Fruta da época 

Bebida  

 

 
Água  
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Ficha técnica 

Creme de alho francês 

 

Ingredientes: 

0,400 Kg de alho francês 

0,400 kg de batatas 

0,08 kg de cenoura 

0,06 kg de cebola 

0,004 kg de alho 

0,06 l de azeite 

0,004g de sal grosso 

 

 

Preparação: 

Lavar e descascar todos os legumes; colocar na água e deixar cozer bem. 

Temperar com sal e azeite. 

Triturar todos os ingredientes 

Cortar algum alho francês em rodelas; 

Guarnecer no creme depois de triturado; 

Deixar cozer 

 

 

Avaliação nutricional por pessoa: 

Valor energético: 136 Kcal 

Proteínas: 5 gr 

Hidratos de carbono: 25 gr 

Lípidos: 2 gr 
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Ficha técnica: 

Arroz de frango no forno 

Ingredientes:  

1 frango 

2 cebolas 

400gr de arroz carolino 

1 litro de caldo de cozer o frango 

Chouriço 

Salsa 

Azeite 

 

Preparação: 

Coza o frango, com uma cebola e sal. 

Depois de escorrido, retire os ossos e desfie o frango. 

Pique uma cebola e leve ao lume com azeite.  

Junte o arroz e mexa até o arroz ficar translucido. 

Regue com o caldo de frango e deixe cozinhar 10m. 

Deite metade do arroz num tabuleiro, para ir ao forno, espalhe por cima o 

frango desfiado e rodelas de chouriço. Cubra com o restante arroz e enfeite 

com mais rodelas de chouriço. 

Leve ao forno, já quente, para acabar de cozer e tostar. 

 

Avaliação nutricional por pessoa: 

Valor energético: 152 Kcal 

Proteínas: 6 gramas 

Hidratos de carbono: 25 gr 

Lípidos: 3 gr 
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Os alunos do 6.º ano encontram-se envolvidos num projeto de recolha de 

receitas confecionadas com utilização de salicórnia. Pelo que os pratos 

selecionados para a ementa de Primavera / Verão, foram escolhidos a partir 

deste conjunto. 

 

Para a ementa de Verão os alunos selecionaram: 

Entrada 

 
Creme de curgetes 

Prato principal 

 Medalhões de 
pescada com 
salicórnia 

Sobremesa  

 
 
 
 
 

Fruta da época 

Bebida  

 
Água  
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Ficha técnica 

Creme de curgetes 

Ingredientes: 

0,240 Kg de curgetes 

0, 44 kg de batatas 

0,08 kg de cenoura 

0,06 kg de cebola 

0,06 kg de alho francês 

0,004 kg de alho 

0,06 l de azeite 

0,04g de sal grosso 

 

Preparação: 

Lavar e descascar todos os legumes;  

Reservar um terço das curgetes; cortar em cubos pequenos; 

Colocar na água e deixar cozer bem; 

Temperar com sal e azeite. 

Triturar todos os ingredientes 

Juntar os cubos de courgette, no creme, deixar cozer. 

 

Avaliação nutricional por pessoa: 

Valor energético: 131 Kcal 

Proteínas: 4 gr 

Hidratos de carbono: 24 gr 

Lípidos: 2 gr 
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Ficha técnica 

Medalhões de pescada com salicórnia 

Ingredientes: 

0,600 Kg de batatas 

0,400 kg de  medalhões de pescada 

1 cebola 

2 dentes de alho 

0,020 l de azeite 

0,50 gr de tomate em polpa 

2 folhas de louro 

2 colheres de chá de salicórnia 

Água qb, Coentros qb, Rebentos de salicórnia 

Preparação: 

Lavar e descascar as batatas, cortar aos cubos e colocar num tacho a cozer.  

Noutro tacho coloque os dentes de alho picado, a cebola picada, o azeite, o 

louro e leve ao lume. Junte a polpa de tomate, a salicórnia em pó, o vinho e um 

pouco de água. Depois de levantar fervura, reserve. 

Num tabuleiro, disponha as batatas já cozidas, os medalhões de pescada, 

regue com o molho e polvilhe com os coentros picados. 

Leve ao forno a 180 graus, durante 20 minutos e deixe alourar. 

Triturar todos os ingredientes 

Juntar os cubos de curgete, no creme, deixar cozer. 

Desinfete os rebentos de salicórnia e os coentros, 

Retire do forno, faça o empratamento e guarneça com estes 

Avaliação nutricional por pessoa: 

Valor energético: 376 Kcal 

Proteínas: 42 gr 

Hidratos de carbono: 40 gr; Lípidos: 5 gr 
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Considerações finais  

 

A ementa Outono/Inverno foi elaborada no refeitório escolar no dia 25 de 

fevereiro. 

As ementas dos alunos resultaram de propostas apresentadas pelos alunos, 

com base num trabalho elaborado em conjunto com as famílias.  

Após essa fase os alunos discutiram na turma as suas propostas individuais, 

da qual resultou uma ementa semanal. Esta tarefa para além dos conteúdos da 

disciplina de ciências e de Educação para a Saúde é também um exercício de 

cidadania, pois exige a aceitação e a negociação de propostas. 

A bebida selecionada é água, porque nos refeitórios escolares não é permitida 

outra bebida.  

A ementa de Primavera Verão será realizada futuramente, após a realização de 

uma prova gastronómica aberta à comunidade e de lançamento de um livro de 

receitas de salicórnia. 

Procuramos na seleção dos fornecedores escolher aqueles que transacionam 

produtos nacionais e de origem biológica quanto possível. 
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Procuramos rigor na confeção dos alimentos, de modo a que não existam 

sobras, nem desperdícios. Temos um efetivo controle das refeições compradas 

e consumidas.  

Na área de educação para a saúde fazemos o acompanhamento dos alunos no 

refeitório, de modo a que estes consumam uma refeição completa e 

equilibrada. 

Ainda nesta área existe uma grande preocupação com o consumo de sal e de 

açúcar. O contrato com o fornecedor de pão contém uma cláusula com o limite 

do teor de sal a fornecer. 

A Delegação de Saúde monitoriza periodicamente o teor de sal da sopa e do 

pão. 


