
Memória descritiva do Projeto  

Identificação da Escola: Centro Escolar da Lixa, concelho de Felgueiras  

Professor Coordenador da Atividade: Ana Paula Rosa  

A Coordenadora Eco – Escolas, deu a conhecer à comunidade Educativa o Projeto 

“Cozinhar em Família”, via e-mail, no início de maio. Apenas, cinco alunos de uma turma 

do quarto ano abraçaram o projeto de imediato. A justificação para a pouca adesão, 

prende-se com a baixa escolaridade das famílias, com empregos predominantemente 

no sector secundário (operários fabris), daí o receio em fazer os vídeos, devido ao 

desconhecimento da edição e afins, o que é perfeitamente compreensível. 

Cada um dos alunos autopropostos, indicou a categoria em que ia participar. Assim 

surgiu: 

 O pequeno almoço – Diogo Manuel Miranda Gomes; 

 A sopa – Tomás Castro Teixeira; 

 O Prato principal – Margarida Macedo Macau; 

 O lanche – Maria Gabriela Abreu de Melo; 

 A sobremesa – Francisco Teixeira Lopes; 

Com a aproximação da data de entrega, o aluno Francisco Lopes, desistiu por motivos 

familiares; 

Considera-se que todos os vídeos procuram corresponder ao solicitado no conteúdo do 

regulamento do Projeto. As quatro propostas: pequeno almoço, sopa, prato e lanche 

visam uma alimentação saudável e sustentável, procurando inserir alimentos da época, 

bem como todos eles confecionados pelos alunos. 

Optou-se por não publicar, como sugerido no regulamento, os vídeos no Youtube, de 

modo a evitar a exposição pública dos alunos. Assim, os vídeos podem ser vistos no 

blogue da Escola. 

Optou-se, igualmente, por não se pedir memória descritiva a cada aluno, atendendo ao 

cansaço, ao confinamento e suas consequências e implicações nos alunos e suas 

famílias diretas e indiretas. Não se pode descurar que as crianças e suas famílias vivem 

tempos difíceis. Considera-se que, o mais importante foi participar, desenvolver o 

projeto, reconhecendo que a participação integra um conjunto amplo e significativo de 

aprendizagens necessárias ao crescimento pessoal e académico de cada um deles.  

 

Lixa, 30 de maio de 2020 

A Coordenadora Eco – Escolas, 
Ana Paula Rosa 

 


