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ASSUNTO: Vote no “Hino da Fruta” do Jardim de Infância do Areão 

 

Os alunos do Jardim de Infância do Areão encontram-se a participar no projeto 
nacional “Heróis da fruta – Lanche Escolar Saudável”, um desafio lançado pela APCOI 
– Associação Portuguesa contra a Obesidade Infantil a todas as creches, pré-escolar, 
jardins de infância e escolas básicas do 1.º ciclo com o objetivo de incentivar e reforçar 
o consumo diário de fruta no lanche escolar, promovendo hábitos alimentares mais 
saudáveis, prevenindo a obesidade e outras doenças associadas.  

O desafio "Hino da Fruta", que integra este projeto, é uma competição nacional que 
utiliza a música como veículo universal de transmissão de mensagens para levar as 
importantes lições do projeto "Heróis da Fruta - Lanche Escolar Saudável" não só às 
crianças, mas também aos adultos. 

Nesta atividade, as crianças partilham o que aprenderam sobre a importância de 
comer fruta todos os dias, convidando os adultos para ver, ouvir e votar nos seus 
hinos da fruta, aumentando assim o impacto deste projeto fora das escolas e 
envolvendo um número cada vez mais abrangente de pessoas. 

As escolas premiadas no desafio “Hino da Fruta” recebem uma visita da APCOI com a 
“Festa dos Super-Heróis da Fruta”, que inclui uma peça de teatro-interativa para 
comemorar a importância que estes alimentos têm para a saúde das crianças, entre 
outras surpresas. 

Para votar no “Hino da Fruta”, do jardim de Infância do Areão ligue: 

760 457 801 (Custo da chamada 0,60€+IVA) 

Vamos ajudar o Jardim de Infância do Areão a receber este prémio. 

Assista ao hino aqui: http://www.youtube.com/watch?v=XZg8FUMOFB4 
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