
 
 

     

Atividade: Tempero e Arte     

 

Orientações 

Professor: Nesta atividade você encontrará algumas dicas para promover o debate sobre o consumo de 

alimentos. O material está dividido em momentos de: 

 Aquecendo a turma: atividades de sensibilização ou introdução ao tema; 

 Mão na massa: descrição de como desenvolver a atividade proposta; 

 Compartilhando o que aprendemos: atividades para facilitar a socialização de aprendizagens; 

 Nossa criação: Proposta para desenvolvimento de um produto final da atividade (quando o grupo 

elaborará uma síntese, um produto que represente as aprendizagens consolidadas).  

 

1. Aquecendo a turma 

Coloque para os alunos ouvirem a música “Comida” do Titãs. Segue abaixo a letra: 

“Comida” 

Bebida é água! 
Comida é pasto! 

Você tem sede de quê? 
Você tem fome de quê? 

A gente não quer só comida 
A gente quer comida 

Diversão e arte 

Objetivos: Discutir sobre a importância de uma alimentação equilibrada e o respeito à cultura alimentar 

dos povos. 

Áreas de conhecimento integradas: Ciências, História, Geografia, Educação Física e Artes.  

Habilidades: Identificar práticas alimentares de grupos sociais no tempo e no espaço, analisar os fatores 

que explicam o consumo alimentar no Brasil, comparar pontos de vista em relação ao consumo de 

alimentos. 

Recursos necessários: material de pesquisa (livros, revistas, sites, jornais), material para anotação (lousa, 

cartolina), giz, caneta, recursos de acordo com a produção e imaginação.   

 



 
 

A gente não quer só comida 
A gente quer saída 

Para qualquer parte 

A gente não quer só comida 
A gente quer bebida 

Diversão, balé 
A gente não quer só comida 

A gente quer a vida 
Como a vida quer 

Bebida é água! 
Comida é pasto! 

Você tem sede de quê? 
Você tem fome de quê? 

A gente não quer só comer 
A gente quer comer 
E quer fazer amor 

A gente não quer só comer 
A gente quer prazer 

Pra aliviar a dor 

A gente não quer 
Só dinheiro 

A gente quer dinheiro 
E felicidade 

A gente não quer 
Só dinheiro 

A gente quer inteiro 
E não pela metade 

Bebida é água! 
Comida é pasto! 

Você tem sede de quê? 
Você tem fome de quê? 

A gente não quer só comida 
A gente quer comida 

Diversão e arte 
A gente não quer só comida 

A gente quer saída 
Para qualquer parte 

A gente não quer só comida 
A gente quer bebida 

Diversão, balé 
A gente não quer só comida 

A gente quer a vida 
Como a vida quer 

A gente não quer só comer 
A gente quer comer 
E quer fazer amor 

A gente não quer só comer 
A gente quer prazer 



 
 

Pra aliviar a dor 

A gente não quer 
Só dinheiro 

A gente quer dinheiro 
E felicidade 

A gente não quer 
Só dinheiro 

A gente quer inteiro 
E não pela metade 

Diversão e arte 
Para qualquer parte 

Diversão, balé 
Como a vida quer 

 
Desejo, necessidade, vontade 

Necessidade, desejo, eh! 
Necessidade, vontade, eh! 

Necessidade 

 

2. Mão na massa 

O hábito alimentar é um aspecto marcante no estabelecimento de diferenças e semelhanças culturais 

entre os povos. Esse padrão está relacionado aos recursos sociais, ambientais e econômicos, e também 

aos nutrientes que cada alimento contém. A permanência de certos hábitos alimentares é cultural, 

aprendida e transmitida nos núcleos familiares, nas comunidades e em outros ambientes da sociedade, 

cujos valores também são impactados por fatores como escolhas e preferências pessoais, pela mídia, 

indústria, governo, novas tecnologias e pesquisas científicas, dentre tantos outros. Por isso é tão 

importante refletir sobre o que pode influenciar as escolhas de consumo de cada um, e o quanto é 

importante o conhecimento sobre o que é e como alcançar uma alimentação saudável. E você, o que 

tem influência em seu consumo alimentar? 

 

1º passo:  

• Reúna os alunos e comece uma roda de conversa, abordando os seguintes pontos e outros que achar 

pertinente:  

- Podemos comer todos os alimentos  dos diferentes grupos alimentares? Em qualquer porção? 

- Quais alimentos costumamos comer? 

-  Quais poderíamos comer menos ou mais para ter uma alimentação mais equilibrada? 

- Quais deles são regionais e quais são de outras regiões (estados, países)? 

- Qual a relação da obesidade, da má nutrição com  uma alimentação não saudável e a falta de atividade 

física? 

- Quanto nossos hábitos alimentares são influenciados pela comunidade em que estamos inseridos? 



 
 
- Os alimentos que consumimos hoje são os mesmos que meus avós consumiam? 

- As mídias influenciam nossas escolhas de consumo? Que outros fatores influenciam? 

- Como ensinar a ter uma alimentação equilibrada pode nos ajudar no consumo mais consciente de 

alimentos em qualidade e quantidade? 

 

2º passo: 

• Depois dessa primeira discussão, separe a turma em dois grupos. Agora eles irão discutir quais alimentos 

compõem a sua alimentação diária e em que quantidade costumam consumir em suas casas, na escola e no 

grupo de amigos. Lembre a turma da importância da presença de todos os grupos alimentares em nossa 

alimentação e do equilíbrio das porções de cada um deles. Um grupo levantará os prós e o outro os contras 

da alimentação relatada e dos alimentos presentes nela. Peça que um deles elenque as vantagens e o outro 

as desvantagens. Os grupos devem colocar as informações que forem levantadas em um local visível, como 

em uma lousa, cartolina, papel Kraft, ou o material que tiverem.   

 

3. Compartilhando o que aprendemos 

Quando finalizarem a discussão abra um debate para que eles possam expor o que foi discutido. Durante o 

debate a turma deve ir criando soluções para os problemas levantados. Peça para irem anotando as ideias, 

organizando de forma que um grupo exponha uma ideia e o outro possa argumentar em relação ao que foi 

dito. Podem ser combinadas algumas regras, como o tempo de resposta, ou que só poderá ser debatido o 

que estiver anotado, entre outras que acharem importantes para o bom andamento do debate. 

 

4. Nossa criação 

No final, os alunos devem fazer uma produção coletiva para representar as soluções que foram criadas 

durante o debate. Pode ser desenho, texto, vídeo, animação, fotografia, música, ou outra produção que a 

criatividade permitir.   

 

 Tag – ALIMENTAÇÃO, CONSUMO CONSCIENTE, OBESIDADE 

Professor, utilize o vídeo abaixo para disparar o debate e a 
reflexão do grupo: 

 

Muito Além do Peso – Maria Farinha 

http://www.muitoalemdopeso.com.br/ 

 

 

http://www.muitoalemdopeso.com.br/

