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NOTA DE IMPRENSA 
Praia, 14 de outubro de 2021 

 

Escola de Manchole recebe Palestra sobre Nutrição, Dança Aeróbica e Jogos Pedagógicos 

em comemoração do Dia Compal e Dia Mundial da Alimentação 

A FICASE e a Sumol Compal, enquadrado nas celebrações do Dia Mundial da Alimentação, realiza 

o Dia Compal em Cabo Verde, na Escola de Manchole, em Assomada, no dia 15 de outubro (sexta-

feira), a partir das 09 horas, com Palestra sobre Nutrição, Dança Aeróbica e Jogos Pedagógicos. 

Celebrado desde 2008 em vários Concelhos do País, este evento tem como objetivo principal, 

reforçar o apelo à consciencialização dos alunos, pais e Encarregados de Educação e 

comunidade educativa no seu todo sobre a necessidade de se ter uma alimentação 

saudável, de forma lúdica, proporcionando momentos de diversão, convívio e aprendizagem de 

hábitos e estilos de vida saudáveis. 

Este ano, inspirando no lema do Dia Mundial da Alimentação, “Agir para o Futuro”: Melhorar a 

produção, a Nutrição, o Ambiente e as condições de Vida, a Nutricionista do Programa 

Nacional de Alimentação e Saúde Escolar, Lenira Monteiro, irá proferir uma palestra sobre nutrição 

destinada aos alunos do 1º ao 6º ano de escolaridade, das escolas de 4 Caminhos e Manchole, 

na presença de Pais e Encarregados de Educação, professores, representantes da FICASE e da 

Sumol Compal. 

Este evento visa, também, reconhecer publicamente a excelência da parceria FICASE – Sumol 

Compal, que em 13 anos, já beneficiou mais de 25.000 crianças em idade escolar, com 

diversos materiais escolares, entre as quais, cadernos e mochilas.  

Para este ano letivo, houve reforço desta parceria, tendo a empresa apadrinhado 22 alunos do 

Ensino Secundário, Agrupamento III, Napoleão Fernandes, beneficiando-os com um kit de 

materiais escolares. 

Enquanto fundação, este momento serve para reforçar o apelo da FICASE a mais parcerias 

do género com outras empresas e instituições, visando a melhoria constante da qualidade dos 

seus programas, em especial alimentação e saúde escolar. 

Face à importância do assunto para a alimentação escolar, agradecemos tratamento jornalístico. 

Nossos cordiais cumprimentos, 

Direção de Comunicação e Mobilização de Recursos 
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