
NEWSLETTER
Quer ser um munícipio MUN-SI ?

No ano letivo 2020/21, o MUN-SI atuou em 2
municípios, 19 escolas, 44 turmas e 1005 crianças do
1º ciclo do ensino básico.

Em Cascais, a intervenção foi realizada a alunos do
1º e do 2º ano, na temática "Uma aventura pelo Reino
Vegetal".

JANEIRO 2021 - JUNHO 2021

O MUN-SI é um programa de promoção de saúde infantil
desenvolvido com base nas políticas locais, que pretende
oferecer uma resposta interventiva à problemática da
malnutrição infantil (baixo peso e obesidade).

Saiba mais em: 
https://www.ceidss.com/pt/mun-si/
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Em Oeiras, a intervenção foi realizada a alunos do 3º e 4º ano, abordando a temática "Lanches
mediterrânicos".

https://www.ceidss.com/pt/mun-si/
https://www.ceidss.com/wp-content/uploads/2021/11/Factsheet-MUNS-SI-CASCAIS.final_.pdf
https://www.ceidss.com/wp-content/uploads/2021/11/Factsheet-MUNS-SI-CASCAIS.final_.pdf
https://www.ceidss.com/wp-content/uploads/2021/11/Factsheet-MUNS-SI-CASCAIS.final_.pdf
https://www.ceidss.com/wp-content/uploads/2021/11/Factsheet-MUNSI-Oeiras-20-21.pdf
https://www.ceidss.com/wp-content/uploads/2021/11/Factsheet-MUNSI-Oeiras-20-21.pdf
https://www.ceidss.com/wp-content/uploads/2021/11/Factsheet-MUNSI-Oeiras-20-21.pdf


Continuamos a atualizar diariamente as Redes Sociais do MUN-SI com publicações sobre nutrição,
construídas com base na evidência científica mais atual.

OEIRAS

Na 3ª sessão
convidámos as
famílias a participar
no Webinar "Lanches
saudáveis: vamos
descomplicar?".

A 1ª sessão foi a "Brigada da Lancheira" com
intervenção "Lanche VENCE" e  2ª sessão foi a
"Batalha dos alimentos"

MUN-SI EM AÇÃO

CASCAIS

Na 3ª sessão
procurámos
envolver as
famílias num
showcooking  de
"Lanches do Reino
Vegetal"

REDES SOCIAIS

Webinars e outras iniciativas
A pandemia não foi motivo para não trabalhar no
combate à desinformação, missão já conhecida do MUN-
SI.
Nesse sentido, foram realizados 2 webinars: "Verdade ou
mito" e "Marketing alimentar dirigido a crianças: uma
nova ameaça?".

Foram realizadas 2 sessões com a narração da
história "Uma Aventura pelo Reino Vegetal", o
1ª capítulo centrado nos hortofrutícolas e o 2ª
nas ervas aromáticas e leguminosas.

Programa Mun-si @programamunsi @munsi_saudeinfantil

https://www.instagram.com/munsi_saudeinfantil/
https://www.youtube.com/channel/UC0yyCT044ysTGp88hBtseKg
https://www.facebook.com/programamunsi

