
  

CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO  

GEOGRAFIA– 4º ANO 

ROTEIRO DE ATIVIDADES Nº 04– 4 ª escala  

  

DATA DE ENVIO: 30 de abril de 2021 

DATA DE ENTREGA: 31 de maio de 2021 

Professora/supervisora: Laís Rodrigues Campos  

Estagiária: Isadora Savioli 

Aluno(a): _____________________________________________ Turma: 4º ___ 

 

 

 

 

    Iniciamos a 4ª escala estudando sobre Recursos Naturais, Tecnologia, Trabalho e 

Problemas Ambientais. Podemos perceber que a partir da realização dos roteiros anteriores, 

construímos gradativamente um ciclo de conhecimentos sobre elementos da natureza e a 

atuação humana. Pensamos nos recursos naturais renováveis e não renováveis e nos 

problemas ambientais decorrentes do mau uso de recursos naturais. Estudamos sobre o 

espaço geográfico e a atuação humana na natureza, modificando-a, visando sua 

sobrevivência. Discutimos também sobre o descarte de "lixo" orgânico, reciclável, o reuso 

de recursos tecnológicos bem como seu descarte correto. Agora vamos estudar sobre 

Orientações 

Olá, queridos alunos e alunas, iniciamos nossa 4ª escala com os primeiros roteiros. Agora 

iremos estudar o roteiro nº 04. É importante você observar qual o período de realização 

e a data de entrega no início do roteiro.  

 

Para entrega virtual o e-mail é: geocepae4ano@gmail.com                                                                                                        

                                                                                                                Um abraço,  

                                                                                    Profª Laís Campos e Profª Isadora  

mailto:geocepae4ano@gmail.com
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Agricultura, Produção de Alimentos e Desperdício. Vamos entender agora sobre o solo e 

sua função na agricultura, a indústria de alimentos e sua cadeia produtiva. Identificaremos 

alimentos cultivados e extraídos da natureza, suas classificações enquanto alimentos 

naturais, processados e ultra processados. Iremos entender sobre desperdício de alimentos 

desde o início da cadeia produtiva até o seu consumo final. Por último, veremos formas de 

aproveitamento e reaproveitamento parcial de alimentos. Estaremos sempre pensando nas 

relações sociais e econômicas que ditam o que, onde e como consumimos determinados 

alimentos. 

 

   AGRICULTURA 

 

A atividade denominada agricultura é antiga, teve início quando as 

pessoas passaram de viver uma vida nômade (sem se fixar em um lugar), 

para cultivar a terra em um único local, no qual tornou-se seu lar. Sendo 

assim, o termo agricultura quer dizer a arte de cultivar. E para cultivar é 

necessário um conjunto de técnicas para se tornar possível a produção de 

alimentos.  Inclusive com auxílio de tecnologias, no qual ocorrem grandes 

produções nas lavouras.  

A agricultura é uma atividade econômica, para a produção e cultivo 

de vegetais, voltada para a alimentação humana. Dentro do conceito de 

agricultura existem suas classificações, as principais são: Agricultura de 

Subsistência ou Familiar, Agricultura Orgânica e Agricultura Comercial 

ou Moderna. 

Outro ponto a se pensar é sobre a agricultura no Brasil, que é um dos 

maiores produtores de alimentos do mundo, as maiores produções são: 

cana-de-açúcar, soja, café, milho, trigo, algodão, cacau e arroz. 
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TIPOS DE AGRICULTURA 

 

Agricultura de Subsistência ou Familiar: é uma agricultura baseada na sobrevivência 

do agricultor, de sua família e da comunidade no qual está inserido, ou seja, para o 

autoconsumo, focando apenas nas necessidades de quem a cultiva. Normalmente são feitas 

em terras menores no qual o responsável pelo cultivo é quem planta, cuida e colhe aquele 

alimento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 01: Refeição com legumes e grãos 

 

 

Agricultura Orgânica: é um tipo de agricultura sustentável, na qual é 

comprometida com a qualidade do alimento produzido, garantindo a saúde do consumidor 

e sem prejudicar os recursos naturais (o solo, os animais, dentre outros). Um alimento 

produzido nesse tipo de agricultura, com certeza é melhor para nossa saúde, por ser livre 

de agrotóxicos e de produtos químicos (maléficos à saúde) que normalmente são 

utilizados para eliminar pragas e doenças durante o processo do plantio.  
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Imagem 02: Alimentos orgânicos 

Fonte: https://armazemdocolono.com.br  

 

Agricultura Comercial ou Moderna: essa classificação tem como característica a 

grande produção para abastecer o nosso país, mas, também outros países e para conseguir 

dar conta de tamanha produção tem como auxílio recursos tecnológicos, que cada dia, estão 

mais avançados nas lavouras. Esse tipo de agricultura conta com o auxílio de agrotóxicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 03: Trator em uma lavoura 

Fonte:https://mercado.co.ao/economia/agricultura-comercial 
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                                  AGROTÓXICOS 

 

O Agrotóxico funciona como pesticida, praguicida e produto 

fitossanitário para combater as pragas, fungos e doenças nas plantações. 

Entretanto, o uso excessivo ou incorreto do produto pode causar malefícios 

à saúde e também aos recursos naturais.  

O alimento cultivado com agrotóxicos contém resíduos do fertilizante 

nele, e quando ingerimos podem provocar: reações alérgicas, distúrbios 

hormonais, problemas respiratórios e problemas de saúde mais graves. Além 

das questões com a saúde, o uso desses fertilizantes no cultivo de alimentos 

contamina a água, o solo, o ar, as pessoas e os animais que estão perto ou 

envolvidos no processo de cultivo das lavouras.  

 

 

 

01- A partir da leitura foi possível perceber como a agricultura é importante para a vida 

humana e pensando no que foi estudado nas páginas anteriores. Como você acha 

que a humanidade viveria se não tivesse ocorrido o desenvolvimento de técnicas ou 

tecnologias para a produção de alimentos? 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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02- Após a leitura e estudo sobre agricultura. Diga o que a frase da imagem abaixo 

tem a ver com o que você está estudando nesse roteiro.  

 

  

Imagem 04: Manchete do jornal Correio Braziliense  

Fonte: www.correiobraziliense.com.br/economia/2021/04/4917430-pandemia-eleva-busca-

por-produtos-organicos-aponta-joe-valle. 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

http://www.correiobraziliense.com.br/economia/2021/04/4917430-pandemia-eleva-busca-por-produtos-organicos-aponta-joe-valle
http://www.correiobraziliense.com.br/economia/2021/04/4917430-pandemia-eleva-busca-por-produtos-organicos-aponta-joe-valle
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03-  Você já ouviu a propaganda que diz: “O agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo.”? 

Essa propaganda está promovendo o valor da agricultura em nossas vidas, dizendo que a 

Agricultura é popular, é tecnológica e é tudo porque através dela a população é alimentada. 

Cite aqui dois problemas causados por essa prática agrícola. 

 

 

 

 

TRAZENDO PARA MAIS PERTO 

 

Você lembra quando estudamos sobre a vegetação do cerrado? E que na 

nossa cidade Goiânia e nosso estado Goiás, está presente esse tipo de 

vegetação? Como já dito acima, o Brasil é um dos maiores produtores de 

alimentos do mundo, e uma das regiões do país que mais tem práticas agrícolas 

e a nossa região, o Centro-Oeste, onde fica nosso estado de Goiás e nossa 

cidade de Goiânia.  

Sabemos que a agricultura é essencial em nossas vidas, a produção de 

alimento permite com que o mundo tenha tantas pessoas habitando nele. 

Porém, já vimos que nem tudo são flores e que o uso excessivo de agrotóxicos 

por exemplo pode fazer mal a nossa saúde e para os recursos naturais. Outro 

exemplo de problema que a prática agrícola causa é o desmate da vegetação 

nativa (cerrado), e com isso causa também o sofrimento dos Povos Nativos que 

vivem na região e começa a virar grandes lavouras ao redor de suas terras, 

afetando o seu modo de vida e também a saúde e a natureza que ali pertencem.   
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Imagem 05: Propaganda do “Agro é tudo” 

Fonte: https://portalintercom.org.br/anais/nordeste2019/resumos/R67-0957-1.pdf 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

DESPERDÍCIO 

Você sabia que no mundo produzimos mais comida do que o 

necessário? E que ainda assim tem gente que passa fome? Boa parte 

disso acontecer é por conta do desperdício. Mas será que o 

desperdício ocorre apenas quando jogamos restos de alimento fora? 

Ou alimentos que perderam a validade?  A verdade é que o 

desperdício ocorre no cultivo, no transporte dos alimentos para o 

supermercado, nas nossas casas, no desperdício de água e energia 

para o plantio. 

O significado da palavra desperdício é: uso sem proveito, 

perda. E quando utilizamos de todos esses recursos para produzir algo 

e desperdiçá-lo é um problema. 
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-Olhe a imagem 06 e observe como é o desperdício de alimento no Brasil 

 

Imagem 06: O caminho de desperdício no Brasil 

Fonte: www.impactounesp.com.br/2017/03/como-diminuir-desperdicio-de-alimentos 

 

04- Com base no quadrinho responda: 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 07: Turma da Mônica em Desperdícios de alimentos 
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a) De acordo com a leitura do estudo, o desperdício é algo muito grave e gera 

problemas para a natureza e as pessoas, quais são esses problemas? 

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

b) O desperdício acontece só quando jogamos sobras de alimentos fora? Onde mais 

ele ocorre? 

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

05-  No vídeo indicado abaixo, aparece a situação do desperdício no Brasil. Um a 

cada três alimentos são desperdiçados, tente assistindo acessando o link abaixo ou 

colocando o nome do vídeo no Google. Esse vídeo também apresenta como 

podemos diminuir o desperdício dentro de nossas casas, citando algumas ações que 

podemos ter para não comprar demais e não jogar alimentos fora. Na sua casa é 

feito alguma delas? Tem outras práticas que vocês realizam para evitar o 

desperdício?  
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Link do Vídeo "Desperdício de Alimentos” de instituto akatu: 

https://www.youtube.com/watch?v=eLq3GzSDnZc 

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eLq3GzSDnZc
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CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO  

GEOGRAFIA– 4º ANO 

ROTEIRO DE ATIVIDADES Nº 05– 4 ª escala  

  

DATA DE ENVIO: 30 de abril de 2021 

DATA DE ENTREGA: 31 de maio de 2021 

Professora/supervisora: Laís Rodrigues Campos 

Estagiária: Karollina de Paula  

Aluno(a): _____________________________________________ Turma: 4º ___ 

 

 

Estamos sempre pensando nas relações sociais e econômicas que ditam o que, onde 

e como consumimos determinados alimentos.  Então, queridos alunos e alunas, 

vamos dar continuidade a 4ª escala, neste momento, nós, estagiárias do curso de 

Pedagogia da UFG apresentaremos os conteúdos para vocês. Agora iremos estudar 

o roteiro nº 05. Eu, Karollina, serei mediadora do nosso aprendizado. Digo a vocês 

que comemos quando estamos tristes, comemos quando estamos felizes, comemos 

sempre. Comemos para COMEmorar, celebrar, sentir o prazer da vida ou 

simplesmente para matar nossa fome. A comida nos movimenta e um simples prato 

Orientações 

Olá, queridos alunos e alunas, iniciamos nossa 4ª escala com os primeiros roteiros. Agora 

iremos estudar o roteiro nº 05. É importante você observar qual o período de realização 

e a data de entrega no início do roteiro.  

 

Para entrega virtual o e-mail é: geocepae4ano@gmail.com                                                                                                        

                                                                                                                Um abraço,  

                                                                                  Profª Laís Campos e Profª Karollina  

mailto:geocepae4ano@gmail.com
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pode conter muita história! Leia o texto e reflita sobre como hábitos alimentares 

ajudam a compreender quem somos e como vivemos: 

 

PRATO CHEIO DE HISTORIAS 

 Do domínio do fogo pelos primeiros seres humanos às redes de fast-food é possível 

identificar hábitos alimentares que fornecem pistas sobre o modo de vida em diferentes 

sociedades. A prática de comer fora de casa é um bom exemplo de como a dinâmica 

econômica contribuiu para o surgimento desse habito alimentar. No Brasil, com a 

intensificação das atividades comerciais e a abertura dos portos a partir de 1808, 

produtos como massas, queijos, embutidos e frutas secas passaram a entrar no cardápio 

dos brasileiros mais ricos, que tinham condições de consumi-los nas casas de pasto - 

uma versão ancestral dos restaurantes. As pessoas que tinham poder aquisitivo 

começaram a se alimentar fora do ambiente doméstico, atraídas pela possibilidade de 

variar o menu do dia a dia e de vivenciar momentos de lazer e interação social. Assim, 

apareceu também o primeiro espaço público brasileiro dedicado ao comércio de 

produtos como milho, feijão, farinha e carne de porco. A história registra ainda as 

primeiras reclamações da população em relação ao lixo deixado nas vias públicas por 

vendedores e quitandeiras, que se aproveitavam do crescente fluxo de pessoas para 

comercializar seus produtos a céu aberto. Além de restos de comida jogados no chão, 

a obstrução da passagem de pedestres também motivava queixas de muitos moradores 

da região. A saída foi construir mercados para abrigar os comerciantes e, assim, tirá-

los das ruas. Na prática, só foram aceitos nos mercados públicos aqueles com condições 

de pagar taxas administrativas. Negros e brancos pobres continuaram nas ruas, 

ilegalmente. Observou-se que o preço dos alimentos aumentou em razão do 

encarecimento da vida. O crescimento promovido pela agricultura cafeeira tinha como 

modelo ideal de civilização as grandes cidades europeias visando “limpar"as ruas da 

capital, e tirando pobres das calçadas, ideias eugenistas foram colocadas em prática. 

Naquela época, faziam parte da dieta brasileira alimentos como arroz, feijão, milho, 

mandioca, couve, carne de porco e carne seca. É somente na transição para o século 

XX que a cozinha brasileira passa a ser incrementada com a presença de imigrantes 

europeus. Os italianos influenciaram em grande medida o uso de azeites, embutidos 

(como mortadela e salame), azeitonas, macarrão, polenta, linguiças, molho de tomate, 

pães, queijos e antepastos. Logo sofreu-se também influencia norte-americana, a Coca-

Cola, sanduíche, cachorro-quente se popularizaram e se tornando facilmente 

encontrados. 

FONTE: Adaptado para fins educativos de: PIERRO, Bruno. Prato cheio para historiadores. Revista Pesquisa 

Fapesp. Edição 288, fev 2020. 
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1.1 O ato de comer corresponde a uma atitude ampla e natural do ser humano. Nossa 

cultura diz o que comemos e do que gostamos de ter no prato. Para você, como 

isso acontece?  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

1.2 Você acredita que de alguma forma, a alimentação está ligada à alegria? O convívio 

à mesa e o gosto de poder saborear comidas prediletas há muito tempo são prazeres 

humanos. Compartilhe com a turma e registre 3 alimentos que te dão a sensação de 

alegria ao comer. Escolha pelo menos um alimento líquido.  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

1.3 A comida move nossa sociedade. Claro, somos seres vivos e precisamos comer 

para sobreviver. Mas a humanidade transformou a comida em produto, em objeto, 

algo a se vender, viciar e consumir de forma desenfreada por alguns indivíduos 

privilegiados. Registre qual é o alimento que você mais consome no seu dia a dia e 

conte em qual refeição isso ocorre. Em seguida, faça uma lista dos principais produtos 

alimentícios consumidos na sua casa. 
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2. O link abaixo é de um trecho do filme “Os sem floresta”, de 2006. O filme discute a 

luta do homem contra a natureza, seus espaços e seus ocupantes. A obra cinematográfica 

também reflete sobre o nosso consumismo, tanto nas tecnologias quanto nos alimentos. 

Assista ao trecho e perceba as críticas existentes nesses poucos minutos de vídeo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alimentos Consumidos em casa  

 

- 

- 

-  

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Link: https://youtu.be/ey7K7N8Jh0Y  

https://youtu.be/ey7K7N8Jh0Y
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2.1 Que tipo de alimentos o personagem RJ mostra que nós, humanos, comemos? Você 

classificaria esses alimentos como saudáveis ou não saudáveis? Compare-os com os 

alimentos da tabela que você construiu anteriormente. Algum deles aparece na sua 

lista, quais?  

 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

3. Você conhece o Guia Alimentar para a População Brasileira? O guia é um conjunto 

de recomendações elaboradas para informar e orientar os brasileiros sobre uma 

alimentação saudável, contribuindo para a formação cultural dos brasileiros sobre 

práticas alimentares saudáveis.  

    Para a sua elaboração levou-se em consideração fatores sociais, modo produção 

sustentável, a disponibilidade e o acesso da população aos produtos alimentícios. Em 

resumo, o guia nos ajuda a aprender a comer "comida de verdade", considerando a 

diversidade de alimentos naturais encontrados no Brasil. O Guia é constantemente 

atualizado de acordo com os hábitos alimentares dos brasileiros e na condição que o 

país se encontra. 
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3.1 O Guia classifica os alimentos em 4 categorias: in natura, minimamente 

processado, processado e ultra-processado.  

A) Confira suas classificações: 

São obtidos diretamente das plantas ou animais e não 

sofrem nenhuma alteração após deixar a natureza. Como 

os legumes, verduras, frutas, batata e outras raízes, 

tubérculos, ovos, pescados. 

 Aqui se encaixam os alimentos in natura 

submetidos a algum tipo de processo de limpeza, 

remoção de partes não comestíveis, moagem, 

secagem, fermentação, pasteurização, 

refrigeração/congelamento. Para depois serem 

comercializados. Exemplo: arroz, milho em grãos, 

sucos de frutas, castanhas, lentilha e leguminosas, cogumelos, especiarias, 

farinhas, frutas secas, macarrão, leite de caixinha, iogurte.  

 

Trata-se de alimentos  fabricados industrialmente, se 

caracterizam pela adição de açúcar, sal ou por outra 

substancia capaz de tornar esse alimento mais durável 

e agradável ao paladar. Como as frutas em calda ou 

cristalizadas, cenoura, pepino e milho em conserva, extrato de tomate, sardinha 

e atum enlatado, queijos e pães. 

  

 

São produtos em que a fabricação envolve muitas 

etapas, técnicas de processamento e a ação de muitos 

ingredientes desconhecidos para nós, que não 

encontramos na nossa cozinha já que são de uso 

exclusivamente industrial. Temos como exemplo as bolachas recheadas, 

refrigerantes, salgadinhos de pacote, macarrão instantâneo. 

 

 

 

 

   in natura  

  minimamente            

processado  

 processado 

  ultra            

processado 
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B) Agora  observe as imagens abaixo e classifique os alimentos, de acordo com 

o que foi exposto no item anterior. Fique a vontade para contornar/colorir os 

desenhos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________                                 ______________________ 

 

 

 
   

 

 

 

                           
________________________                                                    ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      

 

 

___________________________                                ____________________________ 

___________ 
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_________________________                                _________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 

 

________________________                                ____________________________ 

 

 

 

 

 

 

           ____________________                                               ________________________ 

 

 

 

 

______________________                                         _________________________ 
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4. Com suas palavras, elabore um pequeno texto, pensando em tudo o que foi 

discutido até aqui, escreva o que compreendeu sobre os diferentes tipos de alimentos, 

os in natura, minimamente processados, processados e ultraprocessados, dê exemplos 

de cada um dos tipos. Ao longo da sua escrita tente também expor sobre a função 

social da comida para além da saciedade da fome, são todas as pessoas que tem acesso 

aos mais variados tipos alimentos? Por que o acesso ocorre ou não? Em geral as 

pessoas dão preferência para qual tipo de alimento? Escreva o que você considera 

importante sobre o assunto. Finalize expondo seu ponto de vista a cerca de uma 

alimentação saudável, pode até dar sugestões para a melhoria de hábitos alimentares. 

Lembre-se também dos diálogos que tivemos em nossos encontros. Utilize quantas 

linhas achar necessário dentre as disponíveis. Dê um título para a sua produção. 

 

       ____________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO  

GEOGRAFIA– 4º ANO 

ROTEIRO DE ATIVIDADES Nº 06– 4 ª escala  

  

DATA DE ENVIO: 30 de abril de 2021 

DATA DE ENTREGA:  31 de maio 2021 

Professora/supervisora: Laís Rodrigues Campos  

Estagiária: Ana Maria Leite  

Aluno(a): _____________________________________________ Turma: 4º ___ 

 

 

 

REAPROVEITAR PARA NÃO DESPERDIÇAR 

 

O reaproveitamento ou reutilização é transformar um 

determinado material já utilizado em outro. Aqui iremos 

falar do reaproveitamento de comidas que seriam 

normalmente jogadas no lixo. O reaproveitamento de 

alimentos, utilizado de forma sustentável, reduz a 

produção do lixo orgânico e prolonga a vida do alimento. 

Orientações 

Olá, queridos alunos e alunas, iniciamos nossa 4ª escala com os primeiros roteiros. Agora 

iremos estudar o roteiro nº 06. É importante você observar qual o período de realização 

e a data de entrega no início do roteiro.  

 

Para entrega virtual o e-mail é: geocepae4ano@gmail.com                                                                                                        

                                                                                                                Um abraço,  

                                                                               Profª Laís Campos e Profª Ana Maria  

mailto:geocepae4ano@gmail.com
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        Fonte: Google  

 

 

 COMO PODEMOS EVITAR O DESPERDÍCIO DE ALIMENTOS?  

 

Existem várias maneiras de evitar o desperdício de alimentos e vamos aprender 

algumas das mais importantes e que conseguimos fazer em casa facilmente:  

 

-  Transformação de um alimento em outro: a elaboração de bolos, geleias, 

doces, pães e outras coisas a partir do aproveitamento de resíduos alimentares é 

uma ótima alternativa para evitar o desperdício e enriquecer o nosso dia a dia de 

nutrientes desses alimentos. Podemos reaproveitar inúmeros alimentos que antes 

seriam jogados no lixo, como: sementes de frutas, casca de frutas e verduras, 

talos de couve-flor, brócolis, etc. Uma dessas alternativas é usar a casca de 

laranja para fazer um bolo, vamos acompanhar a receita a seguir e se quiser fazer 

em casa, peça ajuda de um adulto.  
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Ingredientes: 

● 1 xícara de chá de óleo 

● 4 ovos 

● 2 xícaras de chá de açúcar 

● 2 xícaras de chá de farinha de trigo 

● 1 colher de sopa de fermento em pó 

● 1 laranja média 

Como fazer: 

1. Corte a laranja em 4 pedaços, retire a parte branca do miolo e as 

sementes que estiverem aparentes. 

2. Bata no liquidificador as laranjas com as cascas, o óleo, os ovos e 

o açúcar. 

3. Em uma vasilha, misture a farinha de trigo e o fermento. 

4. Adicione o conteúdo do liquidificador à mistura, mexendo com 

colher de pau (não bater em batedeira). 

5. Leve ao forno médio por aproximadamente 25 minutos em forma 

untada com margarina e polvilhada com farinha de trigo 

(https://www.tudogostoso.com.br/receita/6796-bolo-de-laranja-com-

casca.html)  

   

 

01. A partir dessa leitura sobre a transformação de alimentos e essa receita, pergunte a 

alguém da sua casa alguma receita que reaproveite alimentos antigos guardados na 

geladeira ou que reaproveite alimentos que normalmente seriam jogados no lixo. 

Escreva a receita abaixo para compartilhar com os seus colegas: 

 

 

https://www.tudogostoso.com.br/receita/6796-bolo-de-laranja-com-casca.html
https://www.tudogostoso.com.br/receita/6796-bolo-de-laranja-com-casca.html
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Ingredientes 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

Como fazer: 

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

- Transformação dos restos alimentares em adubo: a realização de adubo é 

uma das principais formas de reutilização dos restos alimentares e o que mais 

favorece o meio ambiente. O adubo é o conjunto de resíduos animais ou vegetais 

que em contato com a terra serve para fertilizá-la, ou seja, deixa-la mais forte. 

Para criar o adubo a melhor opção é fazer a chamada compostagem  
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COMPOSTAGEM 

               A compostagem, conhecida como o processo de 

reciclagem do lixo orgânico, transforma a matéria orgânica 

encontrada no lixo em adubo natural, que pode ser usado na 

agricultura, em jardins e plantas, substituindo o uso de produtos 

químicos que são usados para as plantas crescerem mais rápido.  

        

      Para montar uma composteira é necessário:  

- 3 caixas plásticas escuras (só uma com tampa) 

-  Folhas secas e galhos pequenos  

- Minhocas caso tiver de fácil acesso 

- Restos alimentares  

 

          As caixas ficaram uma em cima da outra formando três níveis. 

As duas primeiras caixas precisam ter pequenos furinhos que serão 

responsáveis pela comunicação de uma com a outra. A última caixa 

será usada apenas para coletar o líquido orgânico que será extraído 

desse processo de compostagem, o líquido pode ser usado para regar 

plantas e hortas.   

           É preciso forrar o fundo da primeira caixa com folhas secas e 

pequenos galhos, essa primeira camada servirá como uma peneira 

para a composteira. Em cima desses galhos se coloca terra com as 

minhocas (caso tenha minhocas) e em cima os “restos de comidas” 

que chamaremos de resíduos orgânicos.  

          A compostagem acontece de 2 a 3 meses, após esse período 

podemos usar o adubo para colocar em outras plantas para ajudá-

las a crescer mais forte.  

Fonte:(https://revistagloborural.globo.com/Noticias/Sustentabilidade/noticia

/2018/08/como-fazer-uma-composteira-domestica.html) 
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Fonte: Google  

 

 

02. Metade dos alimentos produzidos no mundo é desperdiçado, esse desperdício 

acontece principalmente na etapa de consumo final, ou seja, quando o alimento está 

em nossa casa. O vídeo a seguir consegue explicar bem sobre isso:   

 

 O Desperdício do Planeta                                               

https://www.youtube.com/watch?v=IN7JB0GtzHc&t=29s  

 

https://www.youtube.com/watch?v=IN7JB0GtzHc&t=29s
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-A partir do vídeo, responda quais são as opções dadas para evitar desperdícios de 

comida: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

03. Observe a imagem a seguir e responda as questões:  

 

 

Fonte: Google  

 

a) Após o estudo nosso roteiro, diga o que está acontecendo na imagem. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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b) Quais seriam as outras opções a serem feitas com esses alimentos que estão 

sendo jogados no lixo?  

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

Um presente para a turma e para a professora 

 

Crianças se vocês ficaram interessadas em aprender mais como aproveitar os 

alimentos e conhecer receitas muito saborosas. A nossa nutricionista do CEPAE, a 

Simoni, preparou um livro de receitas de aproveitamento integral dos alimentos 

especialmente para as turminhas do 4 º ano. Para conhecer o livro e experimentar as 

receitas com sua família em casa. Acesse o site 

https://www.cepaequartoequinto.com/  

Agora, Eu, professora Laís, desejo ganhar de você uma receita, que pode ser escrita 

aqui no nosso roteiro ou enviada a imagem da folha de papel para o e-mail: 

geocepae4ano@gmail.com . Vou adorar receber uma receita enviada por você. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

https://www.cepaequartoequinto.com/
mailto:geocepae4ano@gmail.com
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO  

GEOGRAFIA– 4º ANO 

ROTEIRO DE ATIVIDADES Nº 07– 4 ª escala  

  

DATA DE ENVIO: 30 de abril de 2021 

DATA DE ENTREGA:  31 de maio 2021 

Professora/supervisora: Laís Rodrigues Campos  

Aluno(a): _____________________________________________ Turma: 4º ___ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientações 

Olá, queridos alunos e alunas, iniciamos nossa 4ª escala com os primeiros roteiros. Agora 

iremos estudar o roteiro nº 07. É importante você observar qual o período de realização 

e a data de entrega no início do roteiro.  

 

Para entrega virtual o e-mail é: geocepae4ano@gmail.com                                                                                                        

                                                                                                                Um abraço,  

                                                                                                        Profª Laís Campos  

Oi Crianças, tudo bem com vocês  

Vamos estudar nesse roteiro um tema muito 

importante do conteúdo sobre Agricultura e 

Alimentos.  

Vocês já aprenderam sobre como funciona a 

produção, o desperdício e o   aproveitamento dos 

alimentos Agora vamos estudar sobre a fome. 

mailto:geocepae4ano@gmail.com
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Falar sobre a fome é entender sobre a desigualdade que acontece na nossa sociedade. 

De acordo com a reportagem publicada pela Agência Brasil em 06 de abril de 2021, 

a Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania Alimentar e Nutricional elaborou um 

documento apresentando a questão alimentar no contexto da Pandemia da Covid-19 

no Brasil e indicou que nos últimos meses do ano passado 19 milhões de brasileiros 

passaram fome e mais da metade das casas no país enfrentou algum problema de 

insegurança alimentar. Então, para estudarmos um tema tão sério como esse, trouxe 

alguns poemas e textos.  

 

1- Leia o poema abaixo e responda as questões a seguir:  

       O Bicho  

Vi ontem um bicho 

Na imundice do pátio 

Catando comida entre os detritos. 

Quando achava alguma coisa; 

Não examinava nem cheirava: 

Engolia com voracidade. 

O bicho não era um cão, 

Não era um gato, 

Não era um rato. 

O bicho, meu Deus, era um homem. 

 

Manuel Bandeira. Rio, 27 de dezembro de 1947. 
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a) Qual assunto é apresentado no poema acima?  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

b) O que mais lhe chamou atenção ao ler o poema?  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

c) Comente porque a situação apresentada no poema acontece na nossa sociedade?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

2- As histórias que lemos e ouvimos podem aparecer de várias formas, em formato 

de narrativa, de poesia, de música, de reportagem e também em forma de cordel. 

Por isso, o escrito a seguir é um tipo de cordel criado pelo poeta popular 

nordestino Bráulio Bessa. Após, a leitura desse texto, responda as questões.   

 

 

 

 

 



  

 

Receita da fome 

Eu procurei entender 

Qual a receita da fome 

Quais são seus 

ingredientes 

A origem do seu nome 

Entender também por 

quê  

Falta tanto o de comer 

Se todo mundo é igual 

Chega dá um calafrio 

 

Saber que o prato 

vazio. É o prato 

principal 

 

Do que é que ela é 

feita? 

Se não tem gosto nem 

cor 

Não cheira, nem fede a 

nada 

E o nada é seu sabor? 

Qual o endereço dela? 

Se ela tá lá na favela 

Ou nas brenhas do 

sertão 

É companheira da 

morte 

Mesmo assim não é 

mais forte 

 

Do que um pedaço 

de pão. 

 

Que rainha estranha é 

essa 

Que só reina na 

miséria? 

Que entra em milhões 

de lares 

Sem sorrir, com a 

cara séria? 

Que provoca dor e 

medo 

E sem encostar um 

dedo 

Causa em nós tantas 

feridas? 

A maior ladra do 

mundo 

Que nesse exato 

segundo 

Roubou mais algumas 

vidas.  

 

Continuei sem saber 

Do que é que a fome 

é feita 

Mas vi que a 

desigualdade 

Deixa ela satisfeita 

Foi aí que eu percebi 

Por isso que eu não a 

vi 

 

Eu olhei pro lado 

errado 

Ela tá em outro canto 

Entendi que a dor e o 

pranto 

Era só o seu 

resultado. 

 

Eu achei seus 

ingredientes 

Na origem da receita: 

No egoísmo do 

homem 

Na partilha que é mal 

feita 

E mexendo um 

caldeirão 

Eu vi a corrupção 

Cozinhando a tal da 

fome 

Temperando com 

vaidade 

Misturando com 

maldade 

Pro pobre que lhe 

consome. 

 

Acrescentou na 

receita 

Notas superfaturadas 

Um quilo de 

desemprego 
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Trinta verbas 

desviadas 

Rebolou num caldeirão 

Vinte gramas de inflação 

E trinta escolas fechadas 

 

Sendo assim, se a fome é 

feita 

De tudo que é do mal 

É consertando a origem 

Que a gente muda o final 

Fiz uma conta ligeiro 

Se juntar todo dinheiro 

Dessa tal corrupção 

Mata a fome em todo                    

canto  

E ainda sobra outro tanto 

Pra Saúde e Educação. 

 

      (Bráulio Bessa)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 01- Vidas Secas 

Fonte: http://mundodaliteratura1.blogspot.com/ 

a) Além do tema da fome, o que mais aparece no cordel escrito por Bráulio Bessa?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 



  

 

b)  O que você entendeu sobre o Cordel escrito por Bráulio Bessa?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

C) Você acha que podemos mudar essa situação da fome no Brasil? Por quê?  

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

  Bem, crianças chegamos nos nossos últimos roteiros da 4 ª escala, espero que 

nossos estudos tenham sido muitos proveitosos e que possamos aprender muito 

mais.  

 

                                                                                                  Um grande abraço,  

                                                                                            Professora Laís Campos  

 


