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Data/hora Curso de preparação teórico-prático 08-10-2016 

9:00 – 10:00 

Sessão com adultos com SD, pais e profissionais: 
 

- Apresentação 
- Apresentação do projecto 
- Estrutura do curso 

10:00 – 11:30 

Sessão teórica de trabalho com adultos com SD, pais e profissionais: 
- Origem dos alimentos  
- Grupos de alimentos  
- Funções dos alimentos  

 
Fichas de trabalho – Recapitular o que foi aprendido 

11:30 - 12:00 Pausa 
12:00 – 13:00 Atividade prática na sala de aula 
13:00 – 14:00 Almoço 

14:00 – 15:30 

Sessão teórica de trabalho com adultos com SD, pais e profissionais: 
- Que alimentos devem ser consumidos diariamente e quais os que 

devem ser consumidos apenas ocasionalmente 
- Alimentos regionais e sazonais 

 
Fichas de trabalho – Recapitular o que foi aprendido 

15:30 – 15:45 Pausa 

15:45 – 17:15 
Actividade prática exterior: 
supermercado/mercado 

Sessão de trabalho com pais e 
profissionais 
- Apresentação do projeto 
- Estrutura do curso 

17:15 – 17:45 Regresso da atividade prática 
17:45 – 18:15 Esclarecimento de dúvidas/ Curiosidades 
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Data/hora Curso de preparação teórico-prático 15-10-2016 

9:00 – 10:30 

Sessão teórica de trabalho com adultos com SD, pais e profissionais: 
- Transformação dos alimentos 
- Conservação dos alimentos 
- Como organizar o frigorífico 

 
Fichas de trabalho – Recapitular o que foi aprendido 

10:30 - 11:00 Pausa 
11:00 – 12:30 Atividade prática na sala de aula 
12:30 – 13:30 Almoço 

13:30 – 15:00 

Sessão teórica de trabalho com adultos com SD, pais e profissionais: 
- Como armazenar os alimentos 
- Como ler os rótulos nutricionais 

 
Fichas de trabalho – Recapitular o que foi aprendido 

15:00 – 15:15 Pausa 
15:15 – 16:45 Actividade prática exterior: supermercado/mercado 
16:45 – 17:15 Regresso da atividade prática 
17:15 – 17:45 Esclarecimento de dúvidas/ Curiosidades 
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Data/hora Curso de preparação teórico-prático 22-10-2016 

9:00 – 10:30 

Sessão teórica de trabalho com adultos com SD, pais e profissionais: 
- Chaves para uma alimentação saudável 
- Experimentar novos alimentos 
- Quando devemos comer 

 
Fichas de trabalho – Recapitular o que foi aprendido 

10:30 - 11:00 Pausa 
11:00 – 12:30 Atividade prática na sala de aula 
12:30 – 13:30 Almoço 

13:30 – 15:00 

Sessão teórica de trabalho com adultos com SD, pais e profissionais: 
- Quanto devemos comer 
- Planear as refeições 
- Modos à mesa 

 
Fichas de trabalho – Recapitular o que foi aprendido 

15:00 – 15:15 Pausa 

15:15 – 16:45 

Sessão teórica de trabalho com adultos com SD, pais e profissionais: 
- Saúde, doenças e nutrição 
- Higiene e cuidados pessoais 
- Atividade física 

 
Fichas de trabalho – Recapitular o que foi aprendido 

16:45 – 17:45 Atividade prática na sala de aula 
17:45 – 18:00 Esclarecimento de dúvidas/ Curiosidades e entrega de questionários aos pais 
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Data/hora Curso de preparação teórico-prático 29-10-2016 

9:00 – 11:00 
Sessão de recapitulação dos conteúdos 
aprendidos anteriormente 
- Atividades lúdicas 
- Fichas de trabalho 

Sessão de discussão e avaliação 
com os pais e profissionais do 
conteúdo do projecto. 


