MUNICÍPIO DE SINES

NOTA À IMPRENSA

Alimentação dos alunos do 1.º ciclo reforçada
No âmbito de dois programas diferentes, resultado de candidaturas da Câmara Municipal de
Sines aprovadas, a alimentação dos alunos do 1.º ciclo do ensino básico do concelho de Sines
tem agora mais fruta e lanches para crianças com carência económica.
REGIME DE FRUTA ESCOLAR (IFAP)
O Instituto do Financiamento de Agricultura e Pescas (IFAP) aprovou a candidatura do município
de Sines ao Programa Regime de Fruta Escolar. O programa visa a promoção de estilos de vida
saudáveis através da inclusão da fruta na dieta alimentar dos alunos.
No âmbito do programa, começaram a ser distribuídos gratuitamente fruta e produtos hortícolas
às crianças que frequentam o 1.º ciclo nos estabelecimentos de ensino público, sendo também
realizadas medidas de acompanhamento de caráter pedagógico, com o objetivo de estimular o
consumo de fruta por parte das crianças.
ALIMENTAR + (APRENDER FORA DE PORTAS)
Ao mesmo tempo, teve início a ação Alimentar +, parte integrante da candidatura Aprender Fora
de Portas – Planos e Projetos Inovadores de Combate ao Insucesso Escolar. Esta ação consiste na
distribuição de lanche gratuito às crianças do 1.º ciclo que sejam já abrangidas por medidas de
apoio no âmbito da ação social escolar.
O lanche é disponibilizado no período da manhã, e ao leite já distribuído e à fruta acresce uma
sandes com conduto, ou outra alternativa para alunos com intolerâncias alimentares.
Após este período de arranque, o projeto terá continuidade no início do próximo ano letivo.
A operação "Aprender Fora de Portas" tem como objetivo a melhoria do sucesso educativo e a
redução do abandono escolar no concelho de Sines. É um investimento de 554 633,04 €
comparticipado em 85% pelo Fundo Social Europeu, no âmbito do programa operacional
Alentejo 2020 / Portugal 2020. A comparticipação da União Europeia é de 471 463,58 € e a
comparticipação pública nacional, assegurada pelo município de Sines, totaliza 83 199,46 €.
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