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EMEB SANTO DIAS DA SILVA – FASE II 

De 10/08 a 14/08/2020 

18ª SEMANA 

 

 ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL – “REAPROVEITAR PARA NÃO 

DESPERDIÇAR” 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

...Segundo a lei orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional de 2006 em seu Art. 2: 

“A alimentação adequada é direito fundamental do ser humano, inerente à dignidade da 

pessoa humana e indispensável a realização dos direitos consagrados na Constituição 

Federal, devendo o poder público adotar as políticas e ações  necessárias para promover e 

garantir a segurança alimentar e nutricional as população.” 

A fome é um tema muito atual e real na vida de muitas pessoas no mundo inteiro e 

pudemos ver isso de maneira mais explícita durante esse momento em que o mundo inteiro 

enfrenta uma pandemia. O que impressiona é que o desperdício de alimentos, também, é 

uma realidade e seus números são surpreendentes, infelizmente de forma negativa. 

No Brasil, o desperdício de alimentos gera toneladas de recursos alimentares, que 

por um desconhecimento da população sobre as propriedades nutricionais dos alimentos 

e preconceito acerca da utilização de talos, folhas, sementes e cascas, partes comestíveis 

e ricas em nutrientes, são descartadas. 

Diante desse cenário, o qual precisamos sensibilizar e conscientizar as pessoas   

sobre a importância de uma alimentação saudável e sem desperdício, a nós da educação 

temos papel fundamental.  

Através do conhecimento e do aproveitamento integral dos alimentos é possível 

mudar e melhorar o estado nutricional das pessoas, dando-lhes a oportunidade de 

qualidade de vida. 
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Com o reaproveitamento e evitando o desperdício é possível diminuir em até 30% os 

gastos com alimentação de uma família, além de diminuir o volume de lixo orgânico o qual 

corresponde hoje a 65% de todo lixo produzido no mundo. 

A escolha de uma boa alimentação garante, a saúde e a prevenção de doenças, 

aumenta a disposição física e mental e esse aprendizado deve começar em casa, com a 

possibilidade de experimentar novas opções de receitas, tendo um cardápio barato e 

variado, isso porque um único alimento pode render várias preparações diferente, repleta 

de nutrientes e coloridas, quando utilizamos suas cascas, folhas, talos sementes. 

Então vamos lá... Aprender um pouco sobre o reaproveitamento, experimentar novos 

sabores e melhorar nossa alimentação. Afinal, tem tempos de distanciamento social é o 

momento ideal para olharmos para nós, nossos hábitos e atitudes, nossa alimentação e 

mudar tudo aquilo que nos incomoda, tornando-nos mais saudáveis e felizes. 

 

Nós vamos: 

- Estimular hábitos alimentares saudáveis; 

- Compreender a importância dos alimentos; 

- Ampliar os conhecimentos sobre os tipos de alimento e sua importância para a saúde; 

- Conhecer o benefício de uma alimentação variada e alternativa; 

- Motivar as pessoas a degustarem alimentos saudáveis; 

- Valorização de uma boa alimentação; 

- Sensibilizar e conscientizar sobre o desperdício; e, 

- Fazer com que as pessoas reflitam sobre a própria alimentação. 
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PROPOSTAS DE ATIVIDADES 

1 - MOMENTO EM FAMÍLIA 

Atividade para toda a família!!! Esse vídeo trata de algo muito importante: 

“Alimentação saudável e desperdício”. Vamos assisti-lo e depois conversar sobre o 

assunto. Acesse o link abaixo: 

https://youtu.be/eLq3GzSDnZc 

  

  

Gostaram? Conversar sobre alimentação é algo muito importante e o vídeo trouxe 

questões para pensarmos como: fome e desperdício de alimentos. Como são os hábitos de 

vocês em casa? Vocês desperdiçam muitos alimentos?  

 Como explicado no vídeo existem muitas receitas que podemos aprender para 

aproveitar melhor os alimentos, que tal aprendermos algumas e experimentarmos novos 

alimentos? Seguindo as atividades da semana vocês poderão experimentar algumas. 

Espero que gostem!!! 

 

2- PROPOSTA RELACIONADA AO CUIDADO E BEM ESTAR 

 Quando falamos de bem estar, falamos, também, em uma boa alimentação, uma 

alimentação que nos garanta todos os nutrientes garantindo nossa saúde e a prevenção de 

doenças.  

https://youtu.be/eLq3GzSDnZc
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 A proposta é realizar algumas receitas saudáveis e gostosas com aproveitamento 

total de alimentos e reaproveitamento, afinal, comida além de ser saudável, deve ser 

gostosa. Faça com as crianças tenho certeza que irão adorar passar esse momento juntos. 

Apresentaremos algumas receitas, a família pode selecionar as de seu maior interesse e 

realizá-la, o importante é experimentar novos sabores. 

 Esta receita é um doce que aproveita integralmente a beterraba. 

COCADA DE BETERRABA 

 

https://organicsnewsbrasil.com.br/bem-estar/receitas/receita-de-hoje-
cocada-de-beterraba/ 

 

Ingredientes 

1 Beterraba grande ralada com casca 

1 lata de leite condensado  

1 pacote de coco ralado 

 

Modo de Preparo: 

Misture a beterraba ralada com leite condensado e o coco ralado, leve ao fogo até que 

desprenda da panela. 

 

 Essa receita será feita com reaproveitamento de cascas de batata e vamos introduzir 

um novo e rico alimento: o espinafre, que é muito nutritivo, rico em vitaminas, previne a 

anemia e fortalece todo o organismo. Vamos experimentar!!! 

 

 

 

 

 

https://organicsnewsbrasil.com.br/bem-estar/receitas/receita-de-hoje-cocada-de-beterraba/
https://organicsnewsbrasil.com.br/bem-estar/receitas/receita-de-hoje-cocada-de-beterraba/
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Bolinho de casca de batata com espinafre 

 
https://www.terra.com.br/vida-e-estilo/culinaria/guia-da-cozinha/9-receitas-com-sobras-para-

reaproveitar-os-alimentos-na-quarentena,4d1804dbd00b744ce8d867ca589d4c4dh0ooz3io.html 

Ingredientes 

2 xícaras (chá) de casca de batata cozida e escorrida 

1/2 xícara (chá) de leite 

1/2 xícara (chá) de espinafre cozido, espremido e picado 

4 colheres (sopa) de cebola ralada 

4 colheres (sopa) de queijo parmesão ralado 

2 ovos 

Sal e pimenta-do-reino a gosto 

1 colher (chá) de fermento em pó 

2 xícaras (chá) de farinha de trigo (aproximadamente) 

Óleo para fritar 

 

Modo de preparo: 

Bata no liquidificador a casca com o leite até homogeneizar. Despeje em uma tigela 

e misture com o espinafre, a cebola, o queijo, os ovos, sal e pimenta. Junte o fermento e a 

farinha, aos poucos, mexendo até desgrudar da lateral da tigela. 

Frite colheradas da massa em óleo quente, aos poucos, até dourar. Escorra sobre 

papel-toalha e sirva. 

 

  

https://www.terra.com.br/vida-e-estilo/culinaria/guia-da-cozinha/9-receitas-com-sobras-para-reaproveitar-os-alimentos-na-quarentena,4d1804dbd00b744ce8d867ca589d4c4dh0ooz3io.html
https://www.terra.com.br/vida-e-estilo/culinaria/guia-da-cozinha/9-receitas-com-sobras-para-reaproveitar-os-alimentos-na-quarentena,4d1804dbd00b744ce8d867ca589d4c4dh0ooz3io.html
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Esta última receita, já realizada por algumas famílias, é sobre reaproveitar sobras de 

alimentos. Sabe aquele arroz que sobrou na panela, ele pode virar um delicioso bolinho. 

Que tal fazer e pedir para as crianças enrolarem os bolinhos. 

 

Bolinho de arroz  (Receita do Edu Guedes) 

 

https://www.guiadasemana.com.br/receitas/galeria/10-receitas-para-reaproveitar-alimentos 

Ingredientes 

2 xícaras (chá) de arroz cozido (sobra) 

2 ovos 

1 xícara (chá) de queijo tipo parmesão ralado 

½ xícara (chá) de cheiro verde picado 

½ xícara (chá) de cebola picada e refogada 

Sal a gosto 

Óleo, o suficiente para fritar 

 

Modo de Preparo: 

Misture bem em uma tigela o arroz, os ovos, o queijo, o cheiro verde, a cebola e o sal. Molde 

os bolinhos e frite-os no óleo quente até que fiquem dourados. Coloque-os sobre papel 

absorvente para escorrer o excesso de gordura e sirva. 

 

 

https://www.guiadasemana.com.br/receitas/galeria/10-receitas-para-reaproveitar-alimentos
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Para saber mais... 

Gostaram das receitas? Existem muitas outras… Abaixo vamos colocar alguns links 

que vocês podem acessar caso queiram conhecê-las. Experimentar novos hábitos 

alimentares reaproveitando alimentos é algo muito importante!!! Ah, não esqueçam de 

registrar esses momentos, fotografe você e sua família realizando a receita. 

 

Receitas com Reaproveitamento 

Sucos:  

https://www.pensamentoverde.com.br/dicas/confira-3-receitas-de-sucos-de-

reaproveitamento-de-alimentos/ 

Receitas diversas:  

https://www.guiadasemana.com.br/receitas/galeria/10-receitas-para-reaproveitar-alimentos 

http://redeglobo.globo.com/globouniversidade/noticia/2012/09/confira-receitas-elaboradas-
com-o-aproveitamento-integral-dos-alimentos.html 

https://educador.brasilescola.uol.com.br/estrategias-ensino/reaproveitamento-dos-

alimentos.htm 

 

 

3 - HISTÓRIA DA SEMANA 

A história dessa semana irá nos ajudar a relembrar muitas coisas as quais já 

conversamos em outras aulas: a importância de cuidarmos do corpo com uma alimentação 

saudável, exercícios físicos e hábitos de higiene, para termos uma vida mais saudável.  

Convide toda a família para esse momento…  

Para assisti-la é só acessar a história “Alimentação Saudável” no Canal da Cristina 

Araújo de Oliveira Tavares no Youtube pelo link abaixo: 

https://youtu.be/NZgK8e1zzHQ 

https://www.pensamentoverde.com.br/dicas/confira-3-receitas-de-sucos-de-reaproveitamento-de-alimentos/
https://www.pensamentoverde.com.br/dicas/confira-3-receitas-de-sucos-de-reaproveitamento-de-alimentos/
https://www.guiadasemana.com.br/receitas/galeria/10-receitas-para-reaproveitar-alimentos
http://redeglobo.globo.com/globouniversidade/noticia/2012/09/confira-receitas-elaboradas-com-o-aproveitamento-integral-dos-alimentos.html
http://redeglobo.globo.com/globouniversidade/noticia/2012/09/confira-receitas-elaboradas-com-o-aproveitamento-integral-dos-alimentos.html
https://educador.brasilescola.uol.com.br/estrategias-ensino/reaproveitamento-dos-alimentos.htm
https://educador.brasilescola.uol.com.br/estrategias-ensino/reaproveitamento-dos-alimentos.htm
https://www.youtube.com/channel/UCdRt-RiWtgxVzqWsbeIwXow
https://www.youtube.com/channel/UCdRt-RiWtgxVzqWsbeIwXow
https://youtu.be/NZgK8e1zzHQ
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Fonte: Youtube 

 

Resumo: 

No mundo agitado em que vivemos atualmente, cultivar uma boa saúde é essencial. 

É fácil nos deixar levar a adotar maus hábitos alimentares e estilos de vida prejudiciais. 

Uma boa alimentação associada a exercícios físicos e boas escolhas comportamentais 

podem ter um efeito significativo sobre nossa saúde e bem estar.  

 

Para finalizar… 
 

🍊🍊🍊Experiência para a Semana: nosso convite para novas percepções ao longo dela, o 

convite é “Coma Natureza”.🍊🍊🍊 
 

Repare nos alimentos que você come ao longo dos dia desta semana. Verduras, 

frutas, legumes, grãos, raízes, ou seja, tudo desde o café da manhã até o jantar. 
 

🍊Quais alimentos que você come e que são natureza? 

🍊Qual não passou por outros processos e para chegar até você? 

🍊Repare nas cores, nas formas, nas texturas. 

🍊As crianças já viram esses alimentos inteiros ou recebem partidos, picados? 

🍊Que tal cozinhar com as crianças? 
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🍊Experimente novos sabores. 

🍊Descasque mais. Desembale menos. 

 

 

 

 

https://revistaatencao.com.br/vida-saudavel-unidade-movel-oferece-cursos-no-fortunato/ 

 

 

 

 

 

PROFESSORAS DAS TURMAS DE FASE II 

Anne Carvalheiro de Souto 
Erika Marta Muelher Couto 

Francisca Zenilda de Freitas 
Marcia Rita Dalcin 

Marlene Bozelli 
Monica Brasil Alves 

Patrícia Teles Gonçalves Rodrigues 
Silvia Nunes Aragão 

 

COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 

Fernanda Cristina Mota Vellado Passos 

 

DIREÇÃO 

Luciene de Souza Figueiredo Ferreira da Silva  
 Keila Patrícia Maurício da Silva 

 

https://revistaatencao.com.br/vida-saudavel-unidade-movel-oferece-cursos-no-fortunato/
https://revistaatencao.com.br/vida-saudavel-unidade-movel-oferece-cursos-no-fortunato/
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Estamos vivendo um momento muito 

diferente do que era a nossa rotina, nossa 

vida mudou, nossos filhos estão em casa o 

tempo todo. 

O que você tem feito nestes momentos que 

você está junto com seus filhos? Vocês 

gostam de cantar, dançar, conversar, 

brincar? 

 

 
 

 

O ser humano vive em grupos e essa 

convivência com o outro gera trocas de 

informações, ideias, afetos, regras de boa 

convivência. 

Para as crianças os vínculos desenvolvidos 

com seus familiares são fundamentais para 

seu desenvolvimento integral. 

 

Vamos conversar sobre  

brincar e cantar? 
Você sabia que a brincadeira e a música 

são muito importantes para o 

desenvolvimento da criança? 

Você lembra quais eram as brincadeiras 

que você gostava quando era criança? Que 

tal ensinar estas brincadeiras para seu 

filho? 

  

 
 

E quais músicas você gostava de cantar quando 

era criança? Você já cantou estas músicas com 

seu filho? 

Temos uma sugestão. Você conhece a música 

“Caranguejo”? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Nesta música somos convidados a fazer som com 

o nosso corpo.  

Além do som que nossa voz produz, nosso corpo 

é capaz de produzir muitos outros sons: batida 

de palmas, estalo dos dedos, vibração dos lábios, 

estalo dos lábios, estalo de língua, assobio. E com 

estes sons podemos acompanhar as músicas e 

brincar.  

Andréa Bassanello 
Célia Ferrari 
Susana Francischetti Garcia 
Equipe de Formação e Apoio Pedagógico 

Dicas de Comunicação para Crianças 
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Caranguejo não é peixe 

Caranguejo peixe é 

Caranguejo só é peixe 

Na enchente da maré 

Palma, palma, palma 

Pé, pé, pé 

Roda, roda, roda 

Caranguejo peixe é. 
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