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Mas será possível motivar as nossas crianças
a comer mais fruta e a fazer as
escolhas mais saudáveis?
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Fruta
O que é uma Escola de Heróis da Fruta?
É uma escola que participa no projeto "Heróis da Fruta - Lanche
Escolar Saudável" criado pela apcoi- associação portuguesa contra a
obsidade infantil para motivar as crianças a ingerir fruta na
dose diária recomendada pela Organização Mundial de Saúde.

Um projecto com 3 etapas que ajudam
a mudar hábitos
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Motivar as Crianças

Mobilizar os adultos

Atribuir os prémios

Conteúdos pedagógicos que
incentivam a repetida
degustação de fruta e
ainda combinam esse desafio
com recompensas
imediatas.

Crianças ensinam os adultos
através da música
transportando assim as
lições do projeto, da escola
até casa.

No final, os alunos recebem
diplomas entre outros
prémios e assumem o
compromisso de continuar a
comer fruta todos os
dias.

Um modelo com provas dadas de sucesso...
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136.205 crianças
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3 edições do
projeto

Mudar a alimentação das crianças
Mudamos a suaVIDA

COMO posso ajudar a espalhar
a magia dos heróis da fruta?

Professores
e educadores

Director e
coordenador

inscreva os
seus ALUNOS
NESTE
PROGRAMA DE
EDUCAÇÃO
PARA A
SAÚDE. E
MOTIVE-OS A
COMER
MAIS fruta

Participe
com o seu
estabelecimento
de ensino
numa saudável
competição
inter-escolas
de âmbito
nacional

Pais e
encarregados
de educação

Membros de
autarquias
Locais

Incentive a
escola ou
jardim de
infância
do seu
educando a
participar
no projeto
mais
saudável e
divertido do
ano

Apoie a
adesão das
escolas da
sua região
a este
movimento de
cidadania
ativa em
prol da
saúde das
crianças.

PAra mais informações, visite o site

www.heroisdafruta.com
Junte-se à missão dos Heróis da fruta
partilhe este projecto

