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- Lugares de aprendizagem de currículo em flexibilidade – (6º ano) 
 

• A alimentação no séc. XVIII – 
permanências e mudanças. 
 

•  Passagem pela “Oficina do Óscar” – 
por uma alimentação saudável e 
sustentável. 
 
No dia 29 de outubro, já na sala onde iria 

decorrer a aula de História e Geografia de 

Portugal, fomos informados que íamos 

aprender de outras maneiras…fácil.  Percebemos que era chegada a hora da turma do 6ºB 

ir, à Biblioteca Municipal de Nelas, visitar “A oficina do Óscar” para encerrar as atividades 

relacionadas com o tema da alimentação. Não fomos antes, em dia mais próximo do Dia 

Mundial da Alimentação, porque tivemos outro compromisso.  

Acompanhados pela Diretora de Turma, professora de HGP e de Cidadania e 

Desenvolvimento, metemos a mão na massa e fizemos donuts (doughnuts) saudáveis, 

rosquinhas, como lhe chamaram os 

animadores da sessão e para as acompanhar 

um batido de banana. Muita música, muita 

brincadeira, muita troca de experiências e de 

saberes à mistura. A professora de História 

“meteu a colherada na massa”, o mesmo é 

dizer entrou na brincadeira e provocou-nos 

com perguntas sobre a origem e viagem dos 

alimentos, rotas e roda dos alimentos. Para fim 

de sessão do showcoohing assistimos a uma dramatização com rei, rainha, grupos sociais à 

mistura. E lá estávamos nós a dar sugestões sobre comportamentos de duques, marqueses 

e gente do povo perante uma situação de aflição que parecia que ninguém queria resolver.  

Esta atividade teve como objetivo celebrar o Dia Mundial da Alimentação que se comemora 

a 16 de outubro. Mas outros objetivos se 

juntaram: cativar os alunos para fazerem 

uma alimentação saudável, misturar saberes 

de várias disciplinas e despertar para a 

necessidade de fazer uma alimentação 

sustentável. A professora de Cidadania 

desafiou-nos a fazer “Os mandamentos da 

alimentação sustentável”. Parecia que o 

tema dava pano para mangas. 
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