
 
 
Sugestões de Atividades: Semana da Alimentação -  23 a 30 de março 
 
Realizar uma oficina de culinária para elaboração de uma salada de frutas. 
Colocar sobre uma  tábua  as  frutas,  previamente higienizadas,  para  que  as 
crianças cortem em pedaços pequenos, utilizando utensílios plásticos. Arrumar 
as frutas picadas numa tigela e espremer o suco da laranja ou de outra fruta e 
servir; 
 
Solicitar que cada aluno traga de casa uma fruta que nunca provou. Conversar  
com a turma  sobre as  preferências; promover a  degustação dos alimentos e  
pedir para que eles descrevam o sabor e a textura dos alimentos degustados; 
 
Nas escolas, onde existe horta/pomar, trabalhar com as crianças na plantação 
das hortaliças de rápido crescimento, mostrar seu uso na alimentação diária, 
suas propriedades (de acordo com a faixa etária, vai se aumentando o grau de 
informação) e identificar e confeccionar receitas, em que  esses alimentos estão 
presentes; 
 
Visitar uma feira livre para conhecer as diversas frutas, legumes e verduras. 
Conversar com o feirante  sobre  sua  rotina de  trabalho,  aquisição dos  
alimentos, preços e safra. O professor pode promover outras visitas temáticas: 
supermercados, lojas de hortifruti e sítios de produtos orgânicos; 
 
Criação de blog sobre o tema “Semana da Alimentação”; 
 
Promover um festival de histórias em quadrinhos, abordando o tema “Frutas, 
legumes e verduras; 
 
A partir de uma frase alusiva ao tema da Semana, propor a elaboração de  
redação sobre o assunto; 
 
Promover um maior conhecimento dos alunos em relação ao Programa de 
Alimentação Escolar, desenvolvendo atividades como: visitar a despensa e 
elencar os alimentos utilizados nos cardápios da escola, observar (pesar, se 
possível) a quantidade de alimentos descartados no momento da refeição (lixo 
dos pratos dos alunos) e problematizar a questão do desperdício de alimentos; 
 
Promover a projeção e o debate de filmes e documentários relativos ao tema, 
como por exemplo: 
Ilha das Flores | Jorge Furtado, 1989 



Discutir o atual sistema econômico e suas consequências, o padrão de 
consumo, o desperdício de alimentos, pobreza, fome, direitos humanos à 
alimentação saudável, declaração dos direitos humanos, 
Educação à mesa | disponível em: www.educacaoamesa.org.br Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome, 2004. 
Dialogar sobre o acesso à alimentação adequada como direito humano e o 
conceito de alimentação adequada. Ressaltar a importância da alimentação 
escolar. 
 
Super Size Me – A Dieta do Palhaço | Morgan Spurlock, 2004 
Debater sobre o consumo de  fast food, alimentos industrializados, influência da 
mídia e consequências à saúde. 
 
Ratatouille | Brad Bird, 2007 
Abordar a questão cultural da alimentação, a valorização da culinária, relação 
entre alimentação e momentos da vida, modificações dos hábitos alimentares. 
Dialogar sobre o acesso à alimentação adequada como direito humano e o 
conceito de alimentação adequada. Ressaltar a importância da alimentação 
escolar. 
  
Pesquisar a origem dos alimentos, iniciando com os in natura e depois 
passando para os industrializados. Observar que nos alimentos industrializados 
existem aditivos químicos e as gorduras trans. 
 
 Promover um festival “A cozinha do chefe” entre os alunos da turma ou da 
escola. O festival pode ter alguns temas, como “sucos de frutas”,  “saladas”  ou  
“sobremesas”.  Algumas pessoas podem montar um júri que irá degustar as 
preparações e dar notas. Todos podem ser vencedores! 
 
 Pesquisar sobre  os  diferentes  profissionais  que  estão  relacionados  à  
função  da  culinária:  cozinheiro,  auxiliar de  cozinha, merendeira, 
nutricionista,  chefe de  cozinha, padeiro... Aproveitar o tema para valorizar a 
atuação das merendeiras da escola com uma homenagem, uma visita, um bate-
papo. 
 
 Promover a leitura de histórias infanto-juvenis relacionadas ao tema, entre 
elas: Come,  come - pais e filhos na cozinha - João Alegria -  Jorge Zahar 
Editora O sabor das especiarias – Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada – 
Editora Scipione O Livro de Receitas do Menino Maluquinho – Ziraldo – Editora 
Melhoramentos Expedito, o cozinheiro – Liliana Iacocca – Editora Moderna 
Em Cima e Embaixo – Janet Stevens – Editora Ática 
 
 Discutir com os alunos as estratégias para tornar o refeitório da escola um 
espaço mais prazeroso e agradável. 
A utilização dos jogos pedagógicos (pirâmide alimentar e jogo da velha). 


