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DESCRIÇÃO 
 

O programa NutriSer visa o desenvolvimento integral das crianças numa perspetiva interdisciplinar e 

integrada, através da estimulação das suas capacidades e da promoção de hábitos e 

comportamentos de vida saudáveis, espírito desportivo e fair-play no respeito pelas regras sociais e 

respeito pelo outro. 

 

Pretende-se, com o programa NutriSer, a integração do conhecimento social, cognitivo, psico-motor 

e sócio-afectivo através das competências do saber-saber, saber-ser, saber-estar e saber-fazer. 

Paralelamente, almeja-se promover o desenvolvimento intelectual e psicomotor das crianças, 

permitindo a aquisição de conceitos e significados, bem como a articulação de diferentes domínios 

de aprendizagem motora, numa vertente lúdica harmoniosa. 

 

O programa define-se em três áreas de atividades a desenvolver, conjugando o corpo, o movimento 

e o jogo, sendo que as atividades não devem ser exploradas isoladamente, mas sim, enquanto parte 

integrante de um projeto transversal e integrador, cujo cerne se prenderá com a manutenção de um 

estilo de vida saudável e ativo.  
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OBJETIVOS  
 

O programa da AEC de Nutriser visa: 

 

 Promover o desenvolvimento das capacidades motoras das crianças; 

 Potenciar a realização das habilidades motoras nos diferentes tipos de atividades, conjugando 

as suas iniciativas com a ação dos/as colegas e aplicando corretamente as regras; 

 Promover o desenvolvimento integral das crianças, numa perspetiva interdisciplinar, de modo a 

favorecer o reforço da oferta educativa; 

 Fomentar a aquisição de hábitos e comportamentos de estilo de vida saudáveis que se 

mantenham na idade adulta, contribuindo para o aumento dos índices de prática desportiva da 

população portuguesa; 

 Fomentar o espírito desportivo e do fair-play, no respeito pelas regras das atividades e por todos 

os intervenientes; 

 Estimular a tomada de consciência para o usufruto da natureza numa perspetiva da sua 

preservação. 

 

 

ATIVIDADES A DESENVOLVER 
 

O programa Nutriser visa desenvolver atividades relacionadas com: 

 

 Atividades de concretização motora - iniciação aos jogos pré-desportivos e desportivos (andebol, 

futebol, basquetebol, voleibol, atletismo e ginástica); 

 Atividades de exploração da natureza - investigação lúdica e experiência corporal no espaço 

envolvente; 

 Atividades multidisciplinares – integração da exploração das componentes motora, nutricional e 

o desenvolvimento intelectual, emocional e social; 

 Debates, assembleias de turma - envolvimento da comunidade e tomada de decisão comum; 

 Elaboração de projetos, planeamento e distribuição de tarefas - trabalho autónomo, individual 

ou em grupo. 
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