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C O Z I N H A  / R E F E I T Ó R I O
Há um “lugar” menos visível nas Escolas, mas de uma importância e 

rigor imprescindíveis – A cozinha / refeitório.
Ali, há azáfama diária !!!
Ali há corrupio. Sim !!!
Quantidades precisas. Pesos certos. Valores nutricionais que têm que 

ser cumpridos. Produtos, matéria-prima que tem que ser submetida a um 
processo produtivo de qualidade.
Há um lado humano que também tem que ser valorizado. Todo um 

trabalho de equipa que tem que ser coeso, disponível e ágil.
Há toda uma logística que tem que ser respeitada e adequada.
Há alunos que necessitam de ementas diferenciadas, por razões de cariz 

religioso, médico, ou outras.
Há alunos, para quem esta é a sua única refeição quente e completa.

                                                                              



Assim, e como Coordenadora de Estabelecimento quero agradecer 
a esta equipa de cozinheiras e auxiliares de cozinha, bem como às 
assistentes operacionais da EB1nº7, todo o empenho e dedicação 
para que este “lugar” funcione dentro dos padrões qualidade, higiene, 
segurança, e excelência.

A Coordenadora de Estabelecimento

Ana Paula Gonçalves 
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É verão! 
Para celebrar o início do verão e os Santos Populares a Turma 39, em articulação com a 
Atividade de Enriquecimento Curricular ALL e a professora Joana Rodrigues construíram 
um painel alusivo ao mar. Esta atividade promoveu ainda a continuidade do estudo e 
preservação dos oceanos e das espécies em vias de extinção. 
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As Turmas 11 e 13 da EB1 n°7, não deixaram passar mais uma festividade 

sem as suas obras de arte! 

Com criatividade e imaginação continuam a brilhar!

“Os santos populares vamos comemorar
E os alunos do 4° ano dão asas à imaginação

A desenhar e a pintar
Não vai faltar animação!”



Sabia que … 
... cada cidadão europeu consome cerca de 500 sacos de plástico por ano? 
 

Estima-se que estes acabam no lixo ao fim de meia hora de utilização ou circulam no 
meio-ambiente, contribuindo para a criação de vastas ilhas de plástico nos oceanos, 
constituindo 80% da poluição marinha. Como os animais confundem o plástico com 
alimentos, eles acabam por morrer pela ingestão de plástico. 
 

 
 

 
Os sacos de plástico são constituídos por resinas tóxicas oriundas do petróleo e levam 
cerca de 500 anos a decompor-se. Apesar da gravidade da situação, apenas 2% da 
população recicla sacos plásticos. 
 

O Dia Internacional Sem Sacos Plásticos ocorre a 3 de julho e apela à mudança de 
comportamento de todas as pessoas do mundo relativamente ao uso dos sacos 
plásticos. O objetivo da data é chamar a atenção para a produção e para o consumo 
excessivo de sacos plásticos a nível mundial, propondo-se alternativas para resolver 
este sério problema ambiental. 
 

Cada um de nós deve fazer um esforço para preservar o meio-ambiente, levando 
sempre o mesmo saco plástico para as compras, reciclando os sacos plástico ou 
utilizando sacos de papel.  
 
 
 

Excertos e adaptações dos textos publicados em: 
 

https://zerowasteeurope.eu/products/plastic-bag-free-day/ 
https://www.economias.pt/reutilizar-sacos-plastico/ 
https://www.calendarr.com/portugal/dia-internacional-sem-sacos-de-plastico/ 
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