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     O L Á  P R O F !  
 

C O N H E Ç A  O  P R O J E T O  S A Ú D E  E  M E I O  A M B I E N T E !
 

  O objetivo do projeto é apresentar as intersecções entre
saúde humana e o meio-ambiente. Com ele, queremos 
ampliar nosso entendimento sobre o que é 
Natureza e como nós nos inserimos nela.

***JUNTO COM OS JOGOS, 
ao longo deste material há informações para trabalhar com
os e as participantes os temas envolvidos nas atividades. Ao
final, você encontrará sugestões de vídeos e outras fontes
de informação. O mais legal é que os jogos são simples,

divertidos e de rápida confecção, sendo possível
confeccioná-los em parceria com  os e as participantes!

C O M P A R T I L H E !
Mostre este material a mais docentes para que possamos construir
um mundo mais saudável tanto SOCIAL quanto ECOLOGICAMENTE.

Estudando em sala de aula contribuímos para esse futuro.
 

F A L A R  D E  S A Ú D E  D O  P L A N E T A  
É  F A L A R  D E  S A Ú D E  H U M A N A !  

O projeto traz atividades LÚDICAS para que o 
assunto seja abordado de forma DIVERTIDA e DINÂMICA,
trabalhando o conteúdo de forma relacionada ao cotidiano 
e fortalecendo as relações interpessoais.

Este material é um guia que apresenta o passo a passo para a
a realização das atividades elaboradas por bolsistas do PET

Conexões - Gestão Ambiental. Prioriza-se o reaproveitamento
de materiais que seriam descartados, ressaltando assim a
importância da reciclagem e da reutilização de resíduos.



Alimentação
- Saúde e meio ambiente - 

P O R  Q U E  F A L A R  D E  A L I M E N T A Ç Ã O  Q U A N D O  O
A S S U N T O  É  S A Ú D E  E  M E I O  A M B I E N T E ?

Outras perguntas como "de onde vem a
comida do mercado?", "alguém já colheu
algum alimento da terra?" ou "quem produz o
leite? e como é feito o queijo?" podem 

Acreditamos que trabalhar a temática da alimentação permite
ESTIMULAR um olhar sobre como estamos CONECTADOS com a
Terra, contribuindo para uma EDUCAÇÃO CIDADÃ.

Para introduzir a temática a ser
abordada, é interessante realizar um
DIAGNÓSTICO sobre quais as
percepções que os e as participantes
tem sobre o tema.  Sugerimos começar
com algumas  perguntas instigadoras
como:              

Q U A L  A S  R E L A Ç Õ E S  E N T R E
S A Ú D E  E  A L I M E N T A Ç Ã O ?  
E  E N T R E  A L I M E N T A Ç Ã O  E  

M E I O - A M B I E N T E ?
 
 

 A partir das respostas, é possível introduzir novas informações
e estimular outras conexões e percepções sobre o tema.

indicar como os e as participantes percebem o alimento no seu
cotidiano. Em alguns casos, as crianças acreditam que o leite
é feito na caixinha, tamanha a desconexão e desconhecimento
do processo.



Uma forma legal de discutir o tema é a partir dos OBJETIVOS
DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) da ONU. 

E O QUE SÃO OS ODS?

São 17 objetivos que foram estabelecidos por vários países,
para alcançar formas de vivermos na Terra sem causar tanto

mal a ela e às outras espécies, bem como de garantir a
igualdade entre nós, humanos. Cada ODS possui várias outras

metas para que isso seja possível, se todos cooperarmos.

Trazer a discussão sobre os ODS é interessante porque eles
tem sido centrais em qualquer discussão e tomada de decisão

quando o assunto é desenvolvimento sustentável.



   P R O P O S T A  D E  A T I V I D A D E :
 
 

M o s t r e  a o  g r u p o  o s  1 7  O D S  e  p e r g u n t e :
 

Q U A L ( I S )  O B J E T I V O ( S )  P O D E M O S  R E L A C I O N A R  C O M
O  T E M A  A L I M E N T A Ç Ã O ,  S A Ú D E  E  

M E I O  A M B I E N T E ?    

Nós indicamos  reforçar os seguintes ODS:
 

Mas o legal é ver como avança a discussão e o que pode surgir! 

O que queremos é lembrar que não nos alimentamos sem o
solo, a água e outros recursos da Terra, mas a alimentação

moderna, com alimentos em caixinhas nas prateleiras do
mercado, muitas vezes nos faz esquecer dessa relação de

DEPENDÊNCIA. 

A seguir trazemos alguns dados para complementar o debate.



Ainda, é preocupante o número de mortes registradas por
INTOXICAÇÃO por agrotóxicos, com indicativos que
ultrapassam os 20 mil. O Brasil é o país com maior
consumo destes produtos desde 2008, com uma
tendência de liberalização de agrotóxicos já banidos em
outros países (INCA, 2019). 

A alimentação exerce um impacto significativo sobre a
problemática das MUDANÇAS CLIMÁTICAS, desde a
etapa da produção, que requer a utilização crescente de
terra, até o transporte de alimentos. 23% das emissões
de gases do efeito estufa estão relacionados ao sistema
agropecuário global (IPCC, 2019).

Um terço de todos os alimentos produzidos globalmente é
DESPERDIÇADO, enquanto mais de 700 milhões de
pessoas no mundo vivem na miséria e não têm acesso às
necessidades básicas (ONU, 2018). 

As decisões que tomamos sobre a nossa alimentação
provocam IMPACTOS ambientais, sociais e econômicos,
tornando a alimentação uma questão de saúde pública
(WWF, 2017). 

A L G U N S  D A D O S  P A R A  D I M E N S I O N A R  A  Q U E S T Ã O :



O roteiro de atividades se dá pela utilização do mapa “O
caminho da Comida”, gerado a partir de material

disponibilizado pela World Wide Fund for Nature (WWF, 2017).  
 

O Caminho da Comida é um TRAJETO VISUAL que permite
percorrer as etapas de produção, desde a obtenção dos
recursos naturais, do desenvolvimento da agricultura e

pecuária, do processamento, do transporte e da chegada do
       alimento aos ponto de venda, até chegar 
         a nós, consumidores e consumidoras. 

 
 
 

O Caminho da Comida pode ser
projetado ou, então, pode ser

confeccionado como uma atividade em si!
 

                              

O caminho da comida
- Saúde e meio ambiente - 

 
Sugerimos dividir a turma em grupos

menores e cada grupo torna-se responsável
por ilustrar uma das etapas. Isto pode ser

feito por desenho, colagens ou outra forma
de produção visual.  Usem a criatividade!  
Depois a turma pode em conjunto tentar

adivinhar a ordem das etapas.
 

Na próxima página está a versão
para projeção.

DICA DE ATIVIDADE:





Assim propomos a PERCEPÇÃO e a REFLEXÃO sobre todo o
caminho que um alimento percorre para podermos consumi-lo. 

 
Desta forma, é estabelecida a CONEXÃO entre o consumo e

toda a cadeia produtiva por trás deste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A partir deste material, foram produzidos materiais alternativos a
fim de abordar cada etapa de forma mais aprofundada, de

acordo com o roteiro a seguir. 



1) Recurso Natural: conceitos e jogo sobre uso de água

2) Agricultura e Pecuária:  pensando o uso de agrotóxicos 

3) Processamento: jogo sobre tipos de alimentos

4) Transporte: de onde vem sua comida? 

5) Pontos de Venda: onde comprar? dinâmica "do lixo à horta"

6) Consumidores: escolhas de consumo e jogo da 

memória "lixo zero"

R O T E I R O

Indicamos este roteiro para melhor aproveitamento das
atividades, mas ele pode ser adaptado conforme as

necessidades - perfil do publico, espaço, conteúdo a ser
priorizado, materiais disponíveis... Por isso, o projeto está
organizado em torno de seis eixos, cada um permitindo

trabalhar questões específicas.

A L I M E N T A Ç Ã O :

D I C A :

Uma ideia interessante caso não seja
possível percorrer o trajeto inteiro é fazer
alguma dinâmica a fim de escolher qual
etapa será estudada, e assim já engajar o
grupo. Pedir para algum(a) participante
jogar um dado, fazer um sorteio ou votação
são algumas possibilidades.



PROPOSTA: O objetivo é expor
a quantidade de água utilizada
para produção de cada
alimento (desde o plantio até a
etapa de comercialização).
Dessa forma , busca-se a
sensibilização quanto ao uso
desse recurso muitas vezes
"invisível".

Resposta sugerida: recursos naturais são elementos da
natureza que podem ser usados pelo ser humano para alguma
de suas atividades. Podem ser renováveis - que é quando estão
sempre sendo refeitos (como energia solar e o vento!), seja
pela natureza ou pela ação humana. Os não-renováveis sao
aqueles que quanto mais usamos, menos teremos, como no
caso do petróleo. Temos ainda recursos LIMITADOS como solo
e a água, que podem ser renováveis se cuidarmos bem deles.

QUE RECURSOS NATURAIS ESTÃO ENVOLVIDOS EM
NOSSA ALIMENTAÇÃO?

Resposta sugerida: podemos pensar no solo, seus nutrientes,
na água, nos combustíveis usados no transporte e na produção
das embalagens, nas sementes... 

1 - recurso natural
 

Aqui começamos o percurso! Primeiramente, pode-se
trabalhar as seguintes questões:

O QUE É UM RECURSO NATURAL? E  QUAL A DIFERENÇA
ENTRE RENOVÁVEL OU NÃO-RENOVÁVEL?

-  J o g o  d o  u s o  d e  á g u a  -



Pedaço de cartolina, papelão ou papel de tamanho
grande para o tabuleiro;
Retalhos de cartolina ou papelão para as fichas. Se tiver
sobrando, você também pode fazer as fichas usando
tampinhas de garrafa.
Papel para desenhar ou imprimir as figuras;
Tesoura, caneta, régua, cola;
Material de colorir;

MATERIAIS UTILIZADOS:

1.

2.

3.
4.
5.
6. Velcro

CONFECÇÃO:

1. Use os retalhos de cartolina ou papelão para
confeccionar as fichas do jogo. Sugerimos quadrados de
mais ou menos 4cm. 

2. Imprima os desenhos dos alimentos ou então peça para
que os/as participantes desenhem cada um (lembre-se que
devem ser desenhos pequenos)! O mesmo vale para as
informações escritas (conteúdo na página seguinte).

3. Depois de prontos, cole cada item nas fichas que foram
recortadas. Você deve ter 20 fichas no final (10 figuras e
10 quantidades de água).

OBS: se optou por usar tampinhas de garrafa, cole os
desenhos na "boca" da tampinha. Assim será mais fácil de
realizar o passo seguinte.

O  jogo consiste em uma tabela com quatro colunas, divididas
em dois pares de “Alimento > Quantidade de Água”. 



1l de chá= 108 litros de água
1l de leite= 1020 litros de água
1 kg de batata= 287 litros de água
1 kg de Milho = 1.200 litros de água 
1 kg de Cevada = 1.420 litros de água 
1 kg de arroz = 2.497 litros de água
1kg de ovos de galinha (aprox. 16) = 3.300 litros de água
1kg de queijo = 5.060 litros de água
1 kg de carne bovina= 15.415 litros de água
1 kg de chocolate = 17 mil litros de água

1 2 3 4
4. Cole no verso de cada ficha um
pedaço de velcro.  

5. A outra parte de cada velcro
deve ser colada no material
escolhido para o tabuleiro,
formando quatro colunas. Lembre
que cada coluna deve ter espaço
para as fichas que você
confeccionou.

6. Identifique as colunas 1 e 3 do
tabuleiro como "ALIMENTO" e as
colunas 2 e 4 como "QUANTIDADE
DE ÁGUA". (veja a  imagem ao
lado para entender)

Obs.: Se quiser proteger o material, você pode cobrir tanto o tabuleiro
quanto as peças com papel plastificado, mas este ponto é opcional! 

 

COMO JOGAR?
 

Há várias maneiras de jogar. Você pode deixar as fichas de
alimentos já no painel, então, cada participante deve escolher

o valor de litros de água para o alimento correspondente já
presente no painel. Pode-se optar também pelo inverso, manter

as quantidades de água e então buscar pelo alimento
correspondente ou, ainda, começar com o painel vazio. 



Resposta sugerida: Agrotóxicos são perigosos porque são
como venenos para nós, isto é, nos deixam muito doentes se
tocamos neles, comemos ou bebemos. O problema é que
mesmo sem contato direto, muitos agrotóxicos ficam nos
vegetais que chegam às nossas casas. Podemos sentir dor de
estômago, tontura, dor de cabeça. 
Cada vez que comemos algo contaminado com algum
agrotóxico, existem partes dele que ficam no nosso corpo e
vão se acumulando. Com o tempo, podem aparecer problemas
ainda mais sérios, como diabetes, câncer e problemas na
tireoide.

2 - Agricultura 
& pecuária  

USO DE AGROTÓXICOS - VOCÊ SABIA?
O Brasil consome 20% de todo agrotóxico
comercializado mundialmente, sendo que
cerca de um terço dos vegetais mais
consumidos no Brasil apresentou um nível
de agrotóxico acima do aceitável.

O segundo ponto do trajeto trata dos primeiros USOS dos
recursos naturais ao longo do caminho da comida, a

agricultura e a pecuária. Neste ponto, propomos trabalhar 
a questão do uso de agrotóxicos.

Resposta sugerida: Agrotóxicos são produtos
químicos que ajudam as plantas a crescer, porque
as deixam mais fortes ou porque matam outras
plantas ou insetos que impedem seu crescimento.

O QUE SÃO AGROTÓXICOS?  PARA QUE SERVEM?  

POR QUE AGROTÓXICOS SÃO PERIGOSOS PARA SAÚDE?



COMO HIGIENIZAR OS ALIMENTOS?

      Dê preferência aos produtos nacionais e da estação. Frutas e
legumes que vem de longe e/ou que são armazenadas por muito
tempo costumam ter mais agrotóxico.

      Legumes muito grandes ou sem imperfeições, produzidos
convencionalmente, geralmente indicam o uso de agrotóxicos.

      Sempre que possível, prefira orgânicos. Mesmo higienizando,
alguns tipos de agrotóxico permanecem no alimento. Ainda assim, 
 temo que  lavar bem o que consumimos pois há outras coisas que
podem nos deixar doentes.

COMO DEVEMOS ESCOLHER OS PRODUTOS?

      Lave em água corrente por pelo menos um minuto. 
 
      Pode-se usar:

- Iodo 2% (5 ml em 1 litro de água), 
- Bicarbonato (1 colher de sopa para 1 litro de água)
- Vinagre (1 parte para 2 de água). 
- Água sanitária (conferir no rótulo se pode e quanto usar)

     Em todos esses casos, deixe de molho em média por 30
minutos e depois lave. Ferva ou remova a casca sempre que
possível.

     Os resíduos de produtos químicos tendem a se concentrar nos
tecidos gordurosos dos animais, por isso, diminua o consumo da
gordura e da pele das carnes e escolha laticínios com baixo teor
de gordura. 

QUAIS ALIMENTOS COSTUMAM TER MENOS AGROTÓXICO?  
Resposta sugerida: Há outras questões que influenciam, 
como o tipo de plantio, mas a quantidade de resíduos de

agrotóxicos no alimento depende muito do quão protegido ele
está - isto e, da sua pele ou casca. Quanto mais grossa a

casca, melhor a proteção. 



Desenhar ou imprimir nas folhas brancas imagens de:
Pimentão (duas); Morango (duas); 

COMO FAZER:

1.

Maçã (quatro) e Laranja (quatro). 
  2. Recortar as imagens. Pergunte ao grupo: considerando o
que viram agora, quais dos quatro alimentos pode ter mais resto
de agrotóxicos? Lembre que a casca serve como proteção!
Quem tem a casca mais grossa? A laranja e a maçã. 
  3. Por isso, vamos colar duas maçãs uma na outra e fazer o
mesmo com duas laranjas, pois elas tem casca mais grossa que
o morango e o pimentão (que vão ter só uma camada de papel
como casca).
  5. Prepare o "agrotóxico": vamos encher o spray com água e
mistura algumas gotas de corante azul.
  6. Coloque os quatro alimentos sobre uma mesa. Sobre o
pimentão e o morango, colocamos uma outra figura. Sobre a
laranja e a maçã, colocamos as figuras com forro duplo. Não
precisa colar.
7. Borrife o spray umas duas vezes em cada um. Espere alguns
segundos e agora levante as "cascas". Nos casos do pimentão e
do morango, em que a casca é mais fina, você deve conseguir
ver mais manchas azuis.

 Folhas de papel;
Tesoura e cola;
Material para colorir;
Spray vazio;
 Corante ou tinta guache, de preferência azul.

MATERIAIS UTILIZADOS:

1.
2.
3.
4.
5.

DINÂMICA: a barreira da casca!



 Mostre a criança como lavar as mãos corretamente! Só que
dessa vez vocês irão usar o "sabão de mentirinha", que será
a tinta guache. 
Façam todos os movimentos para cobrir a palma da mão, o
dorso, entre os dedos. O objetivo é mostrar para a criança,
enquanto ela se diverte, como precisamos lavar todos os
cantinhos com calma e que pra isso é necessário mais que
uma "esfregadinha"
Pronto, com as mãos bem "limpinhas"! Agora é hora de
repetir o processo, dessa vez com o sabão de verdade.

1.

2.

3.

Preparação (sem que os participantes vejam):              
 aplique o talco ou amido de milho sobre a                       
 fruta ou vegetal, de uma forma que não                          
 fique muito evidente.
 Use essa fruta ou vegetal para a demonstração.           
 Mostre a turma e pergunte "posso comer essa maçã pessoal?"
 Agora, pegue o pedaço de tecido preto e esfregue bem a
maçã. Ele ficará com manchas brancas. Mostre para a turma
e explique que nem sempre conseguimos ver que um alimento
pode ter algo que vá nos fazer mal. Por isso precisamos
sempre LAVAR o que vamos comer e nossas mãos.

1.

2.

3.

Talco ou amido de milho;
Uma fruta ou vegetal, ex: uma maçã.
Pano preto ou de outra cor escura.

1.
2.
3.

DINÂMICA: PRA COMER? TEM QUE LAVAR!

Torneira e pia;
Tinta guache;
Sabão e toalha.

1.
2.
3.

DINÂMICA: Lava, lava mão!

MATERIAIS UTILIZADOS:

MATERIAIS UTILIZADOS:

COMO FAZER:

COMO FAZER:



Resposta sugerida: qual a diferença entre uma maça e um
pacote de salgadinho? Quanto mais processado for o alimento,

por mais etapas ele passou. Isso quer dizer mais  USO DE
RECURSOS (combustível, água, embalagens). Também significa

mais COISAS ADICIONADAS (sal, açúcar, gorduras, corantes,
aditivos químicos...), que danificam os processos que sinalizam
o apetite e provocam o consumo excessivo e “despercebido” de

calorias, sal, açúcar, etc.

3 - processamento de
alimentos  

Resposta sugerida: É processo de TRANSFORMAÇÃO de um
alimento que é retirado da natureza  para que ele possa ser

usado na cozinha e consumido por nós.

Nesta etapa, propomos a refletir se conhecemos o que estamos
comendo. O objetivo é trabalhar as seguintes questões:

O QUE É O PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS? 

QUAL A RELAÇÃO DO PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS
COM A SAÚDE HUMANA? E DO PLANETA? 



ALIMENTOS MINIMAMENTE PROCESSADOS:
São alimentos in natura que foram submetidos a
processos de limpeza, remoção de partes não
comestíveis ou indesejáveis, fracionamento. 

São também ingredientes que passam por processos
como moagem, secagem, fermentação, pasteurização,
refrigeração e outros similares que não envolvam
adição de sal, açúcar, óleos, gorduras ou outras
substâncias ao alimento original.

In Natura

Laranja(fruta)
Milho

Abóbora
Ovo

Cenoura
Brócolis

Peixe (inteiro)
Damasco (fruta)

ProcessadoMinimamente
Processado

ultra
Processado

Mix de legumes
Uva passa 
Café (grão)

Castanha
Suco Nat. Laranja

Suco Natural
Farinha de trigo

Feijão

Queijo
Molho de Pimenta
Cebola (conserva)

Atum (lata)
Sardinha

Maionese (caseira)
Bolacha Água e Sal
Frutas Cristalizadas

 

Salgadinho
Suco (pó)

Caldo de Galinha
Salsicha

Massa Instantânea
Maionese (ind.)

Bolacha recheada
Sorvete

ALIMENTOS PROCESSADOS:
Alimentos feitos essencialmente com a adição de sal,
açúcar, óleo ou vinagre, para aumentar seu tempo de
conservação, como as conservas. 

ALIMENTOS ULTRA-PROCESSADOS: 
São hiper palatáveis, ou seja, acentuam muito sua
palatabilidade ou aceitação pelo paladar da maioria 
da população, danificam os processos que sinalizam o
apetite e a saciedade e provocam o consumo excessivo
e “despercebido” de calorias, sal, açúcar, etc.

Farinha

ALIMENTOS IN NATURA: 
São obtidos diretamente de plantas ou animais e não
sofrem qualquer alteração após deixarem a natureza.



-  J o g o  d o  p r o c e s s a m e n t o  d e  a l i m e n t o s  -

Repita os passos 1-5 do "Jogo do Uso da Água" para
confeccionar as fichas e o tabuleiro.Você deve ter 32 fichas
com figuras de alimentos.
Agora, identifique as colunas do tabuleiro com as
categorias de processamento de alimentos: "In Natura",
"Minimamente Processado", "Processado" e "Ultra
Processado". O jogo ficará como a figura abaixo.

MATERIAIS UTILIZADOS 

Os materiais utilizados são os mesmo que no "Jogo do Uso da
Água" (pg. 12), com a diferença do conteúdo das imagens e
texto (conforme tabela da página anterior). 

CONFECÇÃO:

1.

2.

PROPOSTA:  trabalhar as categorias de processamento de
alimentos "In Natura", "Minimamente Processado", "Processado"

e "Ultra Processado", e os impactos de cada uma.

Cada participante escolhe
a figura de um alimento e
deve dizer em qual
categoria de
processamento se
enquadra:

In Natura, 
Minimamente
Processado, 
Processado ou
Ultra Processado,

colocando-o no painel na
coluna correspondente.

COMO JOGAR? 
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 O alimento que você compra pode ter vindo de outra
cidade, região, país, ou mesmo de outro continente! 

De trem, caminhão, barco ou avião... O transporte de
alimentos está relacionado com a poluição do ar pela
queima de combustíveis. A quantidade dessa poluição
varia de acordo com o meio de transporte.

É por causa do transporte  de alimentos de diferentes
lugares que podemos comprar uma fruta ou legume o
ano inteiro, se não, dependeríamos apenas da
SAZONALIDADE dos alimentos. 

4 - tranporte
 

 VOCÊ JÁ PAROU PARA PENSAR DE ONDE
VEIO A COMIDA QUE COMPRAMOS?

Nesta etapa, queremos pensar sobre de onde vem a comida
que compramos, que distâncias ela percorre? De que forma?

VERÃO
PRIM

AVERA

OUTONOIN
VERNO

 O QUE É SAZONALIDADE?

É a mudança dos alimentos de
acordo com a ESTAÇÃO. Ou seja,
dependendo das mudanças de
temperatura, das chuvas, do vento
ao longo do ano, temos alimentos
diferentes.

Alimentos que não são da estação de 
onde você mora geralmente vêm de longe, 
gastando mais combustível, e podem conter mais agrotóxicos
para durar mais. Por isso é legal pesquisar sobre sazonalidade!



COMO FAZER:

1. Se possível, peça com antecedência para a turma trazer de
casa rótulos de alimentos que costumam consumir (podem ser
embalagens ou adesivos, no caso de algumas frutas).  
Ou então providencie as embalagens para a discussão.

2. A turma pode ser dividida em grupos. A ideia é que
encontrem no rótulo dos alimentos seu lugar de origem.

3. Usando os mapas, procurem as localidades de onde vieram
os alimentos. 

4. Caso haja acesso a internet, é possível pesquisar a distância
entre os pontos de compra e de origem e calcular qual foi a
emissão de CO² do trajeto, em sites como:  
https://idesam.org/calculadora/

Dinâmica: de onde vem o que
você come?

Rótulos de alimentos;
Mapa múndi e Mapa do Brasil

MATERIAIS UTILIZADOS:

1.
2.

https://idesam.org/calculadora/


Sugerimos uma RODA DE CONVERSA para iniciar um debate
sobre os hábitos de compra. A discussão provavelmente
mudará bastante dependendo da idade de quem está

participando, mas a ideia geral é pensar juntos sobre onde
compramos (e quem nos vende!) nossa comida.

5 - pontos de venda

-  R O D A  D E  C O N V E R S A   -

O objetivo desse ponto é o questionamento sobre onde
compramos nossos alimentos e que tipos de 

consequências isso traz.

ONDE VOCÊ COMPRA SUA COMIDA? 
NO SUPER-MERCADO? MERCADINHO DE BAIRRO? 

 

VAI EM ALGUMA FEIRA DE PRODUTORES? 
 

TEM DIFERENÇA ENTRE 
COMPRAR NO MERCADO 
E NA FEIRA?

 
CONHECE ALGUÉM COM UMA
HORTA? SERÁ QUE PRECISA 
DE MUITO ESPAÇO? 

JÁ PLANTOU ALGUMA COISA?



Restos de vegetais que podem ser rebrotados. 

MATERIAIS UTILIZADOS :

1.
Na página seguinte indicamos: alface romana, aipo ou
acelga, cebola, cebolinha, manjericão e batata-doce, mas
há várias outras opções. Uma ideia legal é pedir que os e as
estudantes tragam de casa do que costumam consumir.
 

É uma maneira lúdica de trabalhar o desenvolvimento das
plantas com as crianças, bem como a questão do
desperdício. 

Essa dinâmica funciona melhor quando há continuidade
das atividades, para que seja possível acompanhar as
mudanças. Mas também é possível realizá-la de forma
que cada participante saia com sua própria mudinha (em
caixinhas de leite por exemplo

-  DO lixo à horta -
Esta dinâmica consiste em fazer mudinhas a partir de restos de

vegetais que geralmente seriam jogados fora. 

O objetivo é aproximar os e as participantes da produção
de seu alimento, mostrando vias alternativas para obtê-lo.  

2. Recipientes para o plantio. 
Caso não haja espaço em no
solo, sugerimos usar garrafas PET
cortadas pela metade. Outra
opção são vidros de conserva, o
que requer cuidado extra  em
caso de ser um público infantil.

3. Água e terra de boa qualidade. 



BATATA-DOCE
Coloque uma batata inteira em um pote de vidro ou
PET, que deve estar com água até um pouco mais que
a metade. A batata não deve encostar no fundo do
pote, se isso acontecer, espete palitos nas laterais e
apoie-os na beira da garrafa PET (imagem ao lado).
Quando as raízes estiverem com uns 5cm, plante o
vegetal no solo ou em um vaso maior.

ALFACE ROMANA
Pegue o talo da alface com as raízes e deixe-o por
alguns dias em um copo com água, até que tenha novas
folhas e raízes. Depois, pode-se plantá-lo em uma
garrafa PET com terra ou outro recipiente que você
tenha, e deixar em um lugar ensolarado e úmido.

CEBOLA
Separe o bulbo da cebola (a parte oposta a mais
pontudinha, de onde sairão as raízes). Em seguida,
plante na garrafa PET e deixe-a crescer em um lugar
com bastante sol. Você pode ir colhendo as folhinhas
verdes, desde que corte afastado da raiz. 

AIPO (OU ACELGA)
Coloque a base do vegetal dentro de um recipiente
com água por três dias. Quando pequenas folhas
nascerem no meio, plante-o no recipiente com terra,
com as folhas para fora do solo. Depois é só regar
periodicamente e fornecer a luz do sol.

MANJERICÃO
Separe um galho do manjericão, retirando as folhas
mas de baixo. Coloque-o dentro de um copo com
água e vá trocando a água por alguns dias, até que
as raízes tenham mais ou menos 5cm. Depois, você
pode plantá-lo na PET com terra.

CEBOLINHA
Retire a parte que usamos para cozinhar, deixando uns
dois dedos dessa parte verde. Coloque a base do
alimento (que deve estar com raízes) em um copo
d’água e deixe as raízes crescerem por cerca de 10
dias. Você também pode plantar diretamente na terra.



INFORMAR-SE. Quem produz o que você compra? De onde
vem? Como afeta a saúde dos indivíduos e ambientes?

APOIAR propostas de produção local e regional, isso
ajuda a reduzir o desperdício de energia no transporte.

PRIORIZAR comprar de quem você sabe que respeita aos
trabalhadores e trabalhadoras e que segue a legislação
ambiental.

DIMINUIR o consumo de carne e AUMENTAR o consumo de
alimentos in natura, que geralmente também levam menos
embalagens.

RE
PE

NSA
R REDUZIR

6 - escolhas de consumo

A última etapa trata de quando o alimento final chega até
nós, consumidores e consumidoras. O objetivo é instigar a
reflexão sobre nossa responsabilidade individual enquanto

oa ponta final deste percurso. 

-  j o g o  d o s  p a r e s  " e s c o l h e n d o  m e l h o r "  -

O QUE  O CONSUMIDOR(A) PODE FAZER EM PROL DE UMA
ALIMENTAÇÃO SUSTENTÁVEL? 

REU
TILIZA

R

RECICLAR

RECUPERAR

Ser RESPONSÁVEL pelos
resíduos que gera. Aprenda a
separar o lixo e, caso sua
cidade não possua coleta
seletiva, procure cooperativas
de reciclagem.

CONSIDERE uma composteira
para sua residência! Isso
ajuda a diminuir o que vai
para aterros sanitários e
devolve nutriente à Terra.



CONFECÇÃO:

1. Use os retalhos de cartolina/papelão para confeccionar as
fichas do jogo. Sugerimos quadrados de mais ou menos 4cm. 

2. Imprima os desenhos ou então peça para que os/as
participantes desenhem cada um (lembre-se que devem ser
desenhos pequenos)! 

3. Depois de prontos, recorte-os e cole cada item nas fichas
que foram recortadas. Você deve ter 20 fichas no final (10
figuras "muito lixo" e 10 "zero lixo"). 

Obs: se quiser facilitar, você pode pintar os pares com a
mesma cor, como está na imagem de exemplo!

Retalhos de cartolina ou papelão (todos da mesma cor!).
Papel para desenhar ou imprimir as figuras;
Tesoura, caneta, régua, cola;
Material de colorir;

MATERIAIS UTILIZADOS:

1.
2.
3.
4.

Embaralhe todas as fichas. Em
seguida, coloque-as sobre uma mesa
viradas para baixo. Cada
participante pode desvirar duas
figuras por vez. O objetivo é
memorizar onde estão as figuras e
assim encontrar mais facilmente os
pares. Ganha quem tiver mais pares
quando todas as peças tiverem sido
retiradas.

-  JOGO DOS PARES "ZERO LIXO" -
Este é um jogo da memória em que a proposta é encontrar
qual troca pode diminuir a geração de resíduos e assim ter

menor impacto ambiental.

COMO JOGAR? 



Sacola plástica → ecobag (sacola de tecido reutilizável)
Copo plástico descartável → copo reutilizável
Papel filme, papel alumínio → potes reutilizáveis, tampas
de silicone
Canudo descartável → canudo reutilizável
Talheres descartáveis → talheres reutilizáveis
Garrafa de água descartável → garrafa reutilizável
Esponja sintética → bucha vegetal
Escova de dente de plástico → escova de bambu
Sacos plásticos do mercado (para pesar frutas e
legumes) → sacos de tecido ou tela
Filtro de papel → filtro de tecido

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

LIXO ZERO LIXO ZEROMUITO LIXO MUITO LIXO 



Sobre o consumo de agrotóxicos no Brasil:
https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/Meio-
Ambiente/noticia/2019/06/afinal-o-brasil-e-o-maior-consumidor-de-
agrotoxico-do-mundo.html

REFERÊNCIAS

Caminho da Comida e Impactos Ambientais da Alimentação:

INSTITUTO AKATU. Os Impactos da Alimentação para o Meio Ambiente.
Disponível em: https://www.akatu.org.br/noticia/os-impactos-da-
alimentacao-para-o-meio-ambiente/

WWF. Impactos ambientais da alimentação é tema de vídeos do WWF-
Brasil. Disponível em:
https://www.wwf.org.br/informacoes/bliblioteca/agricultura_e_meio_am
biente/?uNewsID=59882

1) Recurso Natural: 

2) Agricultura e Pecuária:  

Conceitos de recurso natural, não-renovável e renovável:
https://escolakids.uol.com.br/ciencias/recursos-naturais.html

Quantidade de água envolvida na produção dos alimentos:
http://www.aguaqsp.com.br/agua-e-alimentos.php

https://www.watercalculator.org/footprint/what-is-a-water-
footprint/?cid=1336

INCA - Instituto Nacional do Câncer. Agrotóxico. 16 set 2019. Disponível
em:  https://www.inca.gov.br/en/node/1909

Sobre os ODS da ONU:
https://nacoesunidas.org/pos2015/ 

Vídeo "Você Come e Muda o Planeta". Disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=uNFHVC9Q8Y0&t=91s

https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/Meio-Ambiente/noticia/2019/06/afinal-o-brasil-e-o-maior-consumidor-de-agrotoxico-do-mundo.html
https://www.akatu.org.br/noticia/os-impactos-da-alimentacao-para-o-meio-ambiente/
https://www.wwf.org.br/informacoes/bliblioteca/agricultura_e_meio_ambiente/?uNewsID=59882
https://escolakids.uol.com.br/ciencias/recursos-naturais.html
http://www.aguaqsp.com.br/agua-e-alimentos.php
https://www.watercalculator.org/footprint/what-is-a-water-footprint/?cid=1336
https://www.inca.gov.br/en/node/1909
https://nacoesunidas.org/pos2015/
https://www.youtube.com/watch?v=uNFHVC9Q8Y0&t=91


Sobre a emissão de CO²  e a alimentação:
https://www.jn.pt/nacional/da-carne-ao-chocolate-o-co2-que-os-
nossos-alimentos-emitem-11816953.html

S ugestão de vídeo: De onde vem nossa comida?
https://www.youtube.com/watch?v=fYMbrBsVLI4

4) Transporte: 

RITCHIE, Hannah; ROSER, Max. Environmental impacts of food. Jan,
2020. Disponível em: https://ourworldindata.org/environmental-
impacts-of-food

3) Processamento:
Sobre os tipos de classificação dos alimentos: 
https://www.exercicioemcasa.com.br/alimento-processado/

https://www.ecycle.com.br/3907-alimentos-in-natura-processados-
ultraprocessados

https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/nutricao/alime
ntos-minimamente-processados/26490

Aulas sobre agrotóxicos:
https://pt.slideshare.net/priscilaoliveiraboralho/agrotxicos-aula-para-
o-ensino-fundamental 
https://novaescola.org.br/conteudo/12455/como-trabalhar-os-
agrotoxicos-na-escola

Dinâmicas sobre uso de pesticidas (em inglês)
https://www.niehs.nih.gov/health/assets/docs_p_z/pesticide_safety_e
lementary_school_curriculum_508.pdf 

Dica de documentário: O Veneno Está na Mesa Parte II. Disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=fyvoKljtvG4

Lista dos alimentos mais contaminados por agrotóxicos:
http://www.afbnb.com.br/anvisa-divulga-lista-dos-alimentos-mais-
contaminados-por-agrotoxicos

https://www.jn.pt/nacional/da-carne-ao-chocolate-o-co2-que-os-nossos-alimentos-emitem-11816953.html
https://www.youtube.com/watch?v=fYMbrBsVLI4
https://www.youtube.com/watch?v=fYMbrBsVLI4
https://ourworldindata.org/environmental-impacts-of-food
https://ourworldindata.org/environmental-impacts-of-food
https://www.exercicioemcasa.com.br/alimento-processado/
https://www.ecycle.com.br/3907-alimentos-in-natura-processados-ultraprocessados
https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/nutricao/alimentos-minimamente-processados/26490
https://pt.slideshare.net/priscilaoliveiraboralho/agrotxicos-aula-para-o-ensino-fundamental
https://pt.slideshare.net/priscilaoliveiraboralho/agrotxicos-aula-para-o-ensino-fundamental
https://novaescola.org.br/conteudo/12455/como-trabalhar-os-agrotoxicos-na-escola
https://www.niehs.nih.gov/health/assets/docs_p_z/pesticide_safety_elementary_school_curriculum_508.pdf%20ttps:/www.niehs.nih.gov/health/assets/docs_p_z/pesticide_safety_elementary_school_curriculum_508.pdf
https://www.niehs.nih.gov/health/assets/docs_p_z/pesticide_safety_elementary_school_curriculum_508.pdf%20ttps:/www.niehs.nih.gov/health/assets/docs_p_z/pesticide_safety_elementary_school_curriculum_508.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=fyvoKljtvG4
http://www.afbnb.com.br/anvisa-divulga-lista-dos-alimentos-mais-contaminados-por-agrotoxicos


6) Consumidores: 
Vídeo sobre os 5 Rs da Sustentabilidade. Disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=AmUUPrSkDCU

Vìdeo sobre resíduos sólidos. Disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=MiuIckYJfQY

Vídeo sobre consumo responsável. Disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=KlV3ASpM19M

Dicas de como adotar práticas "Lixo Zero":
https://beegreen.eco.br/como-posso-iniciar-minha-jornada-de-vida-
lixo-zero-2/ 

5) Pontos de Venda: 
Mapa de Feiras Orgânicas de Porto Alegre:
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?
hl=en&mid=14SUtH0GAHNdB5rZUwmIdUZYid68&ll=-30.06270546347166
%2C-51.1757485&z=12

Como fazer mudas de partes que geralmente jogamos fora:
https://revistacasaejardim.globo.com/Casa-e-
Comida/noticia/2018/09/veja-como-plantar-15-vegetais-em-casa.html

https://www.youtube.com/watch?v=AmUUPrSkDCU
https://www.youtube.com/watch?v=MiuIckYJfQY
https://www.youtube.com/watch?v=KlV3ASpM19M
https://beegreen.eco.br/como-posso-iniciar-minha-jornada-de-vida-lixo-zero-2/
https://beegreen.eco.br/como-posso-iniciar-minha-jornada-de-vida-lixo-zero-2/
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?hl=en&mid=14SUtH0GAHNdB5rZUwmIdUZYid68&ll=-30.06270546347166%2C-51.1757485&z=12
https://revistacasaejardim.globo.com/Casa-e-Comida/noticia/2018/09/veja-como-plantar-15-vegetais-em-casa.html

