
 

Para celebrar o Dia Mundial da Alimentação de 2021, a turma do 3.º B da Escola 

Básica dos Coruchéus, no dia 15 de outubro, e com o objetivo de lhes propor uma 

reflexão sobre os nossos hábitos alimentares e sobre a importância social que a 

dieta alimentar, a culinária, os espaços de consumo e a etiqueta à mesa têm para 

nós, os alunos fizeram uma visita de estudo ao Museu Bordalo Pinheiro, no Campo 

Grande, numa iniciativa mais fora do comum nas normais comemorações deste 

dia, no âmbito da exposição ‘’Bordalo à mesa’’, onde os alunos tiveram um 

primeiro contato com a obra do artista, e da importância que ele deu a toda esta 

temática. 
 

Começaram por conhecer a guia do museu que 

os acompanhou durante toda a visita e que lhes 

transmitiu algumas recomendações e regras para 

a utilização do espaço do museu.  
 

Seguiu-se uma breve 

introdução, por parte 

da nossa guia Adriane, 

à vida e obra do 

artista Rafael Bordalo 

Pinheiro e da sua      

importância histórica. 

 
 
Viram algumas obras suas com variadas 

representações cerâmicas de alimentos. 

 
 

 

 Ouviram a 

fábula  “O lobo e o 

grou” de La Fontaine, 

representada por Bordalo Pinheiro 

numa bela peça cerâmica, que em tempos 

existiu um exemplar numa fonte no Jardim da Estrela, e 

refletiram sobre a moral que a fábula nos transmite. 



 
 

 

 

 

 

 

Para além da sua  

ligação ao universo dos alimentos, das suas 

representações e caricaturas aos costumes dos portugueses 

nesta temática, tiveram contato também com todo o universo de Bordalo 

Pinheiro, desde as suas caricaturas aos costumes do povo e dos politicos, e ao seu 

gosto pela natureza e animais e a sua influência na sua obra. 

 

Estiveram depois num atelier onde vestiram a 

pele do artista e deram asas à sua imaginação e 

talento na elaboração dos seus pratos, 

inspirados na alimentação saudável que todos 

devemos ter. 

 

 

 

 

 

Já na nossa sala construíram um cartaz 

com as suas obras para os seus colegas da 

escola verem, e se lembrarem desse dia 

diferente, mas frutuoso ao nível de 

aprendizagens.  

 

                                                                                                    3.º B 
                                                                        Professora Cristina Simão 


