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Aprender é uma aventura criadora, algo, por isso mesmo, muito mais 

rico do que meramente repetir a lição dada. Aprender para nós é 

construir, reconstruir, constatar para mudar, o que não se faz sem 

abertura ao risco e à aventura do espírito (FREIRE, 1996 p. 77) 
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 Este Caderno traz a oficina “Aproveitar para não desperdiçar” que aborda 

a temática Aproveitamento Integral dos Alimentos (AIA). Esse produto educativo 

é decorrente da pesquisa realizada no Programa de Pós-Graduação em Ensino 

de Ciências e Matemática da PUC – Minas pela Nutricionista Bárbara Júnia 

Patrício Mercini sob a orientação da Profa. Dra. Andréa Carla Leite Chaves. 

O caderno contém um roteiro sistematizado com descrições detalhadas de 

15 encontros realizados com o objetivo de auxiliar professores e/ou nutricionistas 

que desejarem aplicar esta oficina em sua realidade de trabalho para incentivar 

a redução do desperdício alimentar e estimular uma alimentação mais saudável 

e econômica. Embora a oficina tenha sido construída para ser desenvolvida na 

Educação de Jovens e Adultos (EJA) ela pode ser adaptada para qualquer nível 

de ensino. Portanto, oferecemos aqui um fio condutor para o planejamento e 

execução da oficina com abertura para possíveis adaptações de acordo com as 

diferentes realidades escolares. 

Cada encontro da oficina está estruturado com objetivos, tempo de 

duração, materiais necessários, atividades desenvolvidas e materiais 

complementares. Nesse último item são disponibilizados informações e 

materiais de apoio importantes para o coordenador da oficina 

(professor/nutricionista).  

Este caderno é acompanhado de um CD-ROM que contém a versão 

digital do mesmo e alguns materiais de apoio necessários para a realização dos 

encontros nele contidos. 

Espera-se que este material educativo se transforme numa ferramenta útil 

para incentivar e estimular a realização da oficina, visto que, o mesmo visa 

articular uma estratégia didática com uma postura pedagógica crítico 

transformadora. A oficina viabiliza o trabalho em equipe e a revisão de atitudes 

a respeito do desperdício de alimentos, da produção de receitas práticas, 

nutritivas e baratas utilizando o AIA, do respeito ao meio ambiente, além de 

auxiliar momentos de discussões sobre a vivência alimentar no cotidiano dos 

alunos. 
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O Brasil é um dos países que mais desperdiça comida no mundo. O 

desperdício infelizmente está incorporado à cultura brasileira, desde o processo 

de produção até o consumo de alimentos. Segundo uma nota técnica da 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), as perdas pós-

colheita de frutos e hortaliças são alarmantes: 10% das perdas acontecem no 

campo, 50% no manuseio e transporte, 30% nas centrais de abastecimento e 

comercialização e 10% nos supermercados e consumo doméstico (SOARES, 

2013).  

De acordo com o relatório da Organização das Nações Unidas para 

Alimentação e Agricultura (FAO), 2014, o Brasil saiu do Mapa Mundial da Fome. 

De 2002 a 2013, caiu em 82% a população de brasileiros considerados em 

situação de subalimentação e hoje considera-se que 98,3% da população tem 

acesso aos alimentos e tem segurança alimentar (FAO, 2014). Entretanto, 

apesar da mudança desse cenário, ainda hoje existe 1,7% da população 

passando fome (FAO, 2014), ou seja, aproximadamente 3,5 milhões de pessoas, 

segundo a população estimada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), não tem acesso à alimentação de qualidade e em quantidade adequada 

(IBGE, 2014). 

Segundo a EMBRAPA, não adianta aumentar a produção agrícola do país 

sem diminuir o desperdício, pois, desta maneira estaremos descartando cada 

vez mais produtos e nunca diminuiremos os custos ao nível compatível com a 

realidade econômica e poder aquisitivo da população brasileira. (SOARES, 

2013).  

O  cenário de desperdício apresentado levou-nos a elaborar uma oficina 

sobre AIA para contribuir de maneira significativa para melhorar o valor 

nutricional das  refeições, economizar e diminuir o desperdício doméstico.  

Aproveitar o alimento de forma integral é o mesmo que utilizar tudo o que 

o alimento pode oferecer como fonte de nutrientes e não aproveitar todo o 

alimento. Grande parte desses nutrientes encontra-se nas cascas, folhas, talos 

e sementes de frutas, legumes e verduras, partes que usualmente são 

descartadas pela maioria da população, devido ao hábito comum inadequado e 

ao mero desconhecimento, o que gera um enorme desperdício e comprova a 

grande distorção no uso dos alimentos (LIMA et al apud MONTEIRO, 2009).  
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Utilizar o AIA é mais do que economizar, significa usar os recursos 

disponíveis sem desperdício, reciclar, respeitar a natureza e alimentar-se bem, 

com prazer e dignidade (SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA, 2006). 

Busca-se com a realização dessa oficina sensibilizar na prática os alunos 

ou aprendizes acerca do preparo e consumo corretos dos alimentos, de um 

consumo consciente e da desmistificação de algumas ideias errôneas sobre o 

AIA, favorecendo assim, a redução do desperdício e de preconceitos alimentares 

e a melhoria da qualidade de vida. 
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A oficina é uma metodologia participativa que utiliza linguagem de fácil 

compreensão e técnicas de trabalho em grupo como elementos facilitadores do 

processo de construção do conhecimento.  

A metodologia participativa é aquela que permite a atuação efetiva dos 

aprendizes no processo educativo sem considerá-los meros receptores, nos 

quais se deposita conhecimentos e informações. É uma forma de trabalho 

didático e pedagógico baseada no prazer, na vivência e na participação em 

situações reais e imaginárias, que valoriza os conhecimentos e experiências dos 

participantes, envolvendo-os na discussão, identificação e busca de soluções 

para problemas que emergem de suas vidas cotidianas.  

Assim a oficina foi adotada como uma metodologia de intervenção 

pedagógica para incentivar e estimular os alunos, de forma teórica e prática, a 

reduzirem o desperdício alimentar e a conhecerem e melhorarem o valor 

nutricional de suas refeições diárias.  

As atividades propostas em cada encontro envolvem dinâmicas, leitura e 

preparo de receitas, discussões sobre aspectos nutricionais dos alimentos e 

trabalho em equipe. Tudo realizado de forma a construir um espaço privilegiado 

para questionamentos, favorecendo a desmistificação de preconceitos, a 

reavaliação das informações distorcidas e a reflexão crítica sobre os temas 

ligados ao Aproveitamento Integral de Alimentos (AIA).  
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 Alguns aspectos que, certamente, ajudarão você – professor ou 

coordenador - ANTES de iniciar o desenvolvimento dos encontros propostos 

neste caderno de oficina: 

 

1- Planejar previamente os horários de trabalho e organização da infraestrutura 

para a realização dos encontros; 

2- Selecionar e imprimir previamente as receitas que serão trabalhadas em cada 

encontro;  

3- Checar o local de realização da oficina, se está limpo e contém sabonete e 

papel toalha necessários para a higiene, antes e durante a realização dos 

encontros; 

4- O espaço físico para o desenvolvimento da oficina deve estar equipado com 

fogão, geladeira, forno, liquidificador, batedeira e outros utensílios de cozinha 

necessários como panelas, talheres, etc compatíveis com a quantidade de 

pessoas e com o tipo de atividade que será desenvolvida no encontro. 

5-  Providenciar todos os ingredientes, nas quantidades adequadas, para a 

realização das receitas e para que todos os alunos possam experimentar; 

6- Para o desenvolvimento adequado da oficina, sugere-se um número de 10 

participantes. Esse número pode variar de acordo com o espaço físico 

disponível e de modo que não haja sobrecarga e nem dispersão no trabalho. 

7- No início do preparo das receitas, dividir as tarefas com o grupo, definindo, 

através de consulta, “quem faz o quê”. 

8-  No decorrer da oficina fotografe os participantes para registrar e montar um 

mural de exposição na escola e/ou um clipe para ser exibido no fechamento 

da oficina ou para divulgar através de canais na internet. 
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APROVEITAMENTO INTEGRAL DOS ALIMENTOS (AIA) 

 

OBJETIVOS: 

 Avaliar o conhecimento prévio dos alunos sobre a temática. 

 Ensinar a técnica de lavagem de mãos e abordar sua importância no preparo 

dos alimentos 

 Aplicar uma atividade de aquecimento para introduzir o tema da oficina. 

 Orientar sobre a confecção de um livro de receitas com todas as receitas 

preparadas no decorrer da oficina. 

 

TEMPO ESTIMADO: 1h30min 

 

MATERIAIS:  

 Tinta guache. 

 Vendas para os olhos. 

 Questionário para avaliar o conhecimento prévio dos alunos sobre o AIA. 

 Dinâmica da lavagem de mãos.  

 Receita impressa e ingredientes da receita de Suco da Horta.  

  
OBS: Veja também materiais complementares 

 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: 

 

1° momento - Aplicação do questionário investigativo. 

Cada aluno deverá responder individualmente a um questionário contendo 

questões sobre os principais temas que serão trabalhados durante a oficina 

como: aproveitamento integral dos alimentos; valor nutricional dos alimentos; 

compostagem e sanitização dos alimentos. 

 

2° momento - Dinâmica de lavagem de mãos.  
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3° momento - Execução, degustação e avaliação sensorial da receita.  

Primeiramente entregar a receita impressa do suco da horta e ler junto com os 

alunos. Os alunos devem separar os ingredientes, preparar passo a passo o 

suco e em seguida, degustá-lo. Ao final, todos devem fazer a avaliação sensorial 

da receita. 

 

4° momento - Explicação sobre a confecção do livrinho de receitas 

Pedir para os alunos providenciarem um caderninho pequeno, fazerem uma 

capa com o nome da oficina e colarem todas as receitas que serão aprendidas, 

preparadas e entregues para eles, durante toda a oficina. Avisar que no último 

encontro os livrinhos serão avaliados. 

 

MATERIAIS COMPLEMENTARES 

 

I- Sugestão de questionário para avaliar conhecimento prévio dos alunos sobre AIA. 

Nome:___________________________________________ Data: ___/___/___ 

Idade:_____________                         Profissão:_________________________ 

Quantas pessoas moram em sua casa? _____ 

 

1- Você já ouviu falar sobre Aproveitamento Integral dos Alimentos? 

(   ) Sim                  (   ) Não 

 

2- Você já consumiu alguma receita que utiliza o Aproveitamento Integral dos Alimentos? 

(   ) Sim                   (   ) Não 

 

Se sim, o que achou da receita? 

(a)     Adorei 

(b)     Gostei 

(c)     Indiferente 

(d)     Não gostei 

 

3- Você já preparou alguma receita utilizando os alimentos que estavam sobrando na 

geladeira ou aproveitando talos, cascas e sementes de legumes e verduras? 

(   ) Sim                   (   ) Não 

 

Se sim, o que achou do preparo? 

(a) Foi uma receita fácil e rápida de fazer 

(b) Foi uma receita fácil, porém demorada de fazer 
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(c) Foi uma receita difícil de fazer 

(d) Foi uma receita muito difícil e demorada de fazer. 

 

4- Para você quais as vantagens de utilizar o Aproveitamento Integral dos Alimentos?  

(a) É barato, nutritivo, saboroso e aumenta o desperdício 

(b) É caro, nutritivo, saboroso e diminui o desperdício 

(c) É barato, nutritivo, saboroso e diminui o desperdício 

(d) É barato, pouco nutritivo, diminui o desperdício e não é saboroso. 

 

5- O que você costuma fazer com as sobras de comida ou com as cascas, talos e sementes 

de frutas verduras e legumes? 

(a) Jogar no lixo 

(b) Fazer adubo 

(c) Utilizar em uma nova preparação 

(d) Dar para o cachorro 

 

6- Para utilizar as cascas, talos e sementes de frutas, verduras e legumes como adubo 

como você faz ou faria: 

(a) Jogaria tudo no pé da planta. 

(b) Colocaria tudo em um recipiente fechado e deixaria por uma semana. 

(c) Colocaria tudo em um recipiente fechado, junto com folhas secas, aparas de plantas e 

deixaria por 45 a 90 dias. 

(d) Colocaria tudo em um recipiente fechado junto com folhas secas e um pouco de esterco, 

regando e arejando de tempos em tempos, por 2 a 3 meses. 

 

7- Você já pensou em utilizar os legumes e verduras em outras preparações que não seja 

na salada? 

(   ) Sim                     (    ) Não  

 

Se sim, em qual preparação? 

(a)      No suco 

(b)      No bolo 

(c)      No sanduíche 

(d)      Na torta 

(e)      Em todas as alternativas anteriores 

 

8-Em qual parte do abacaxi você acha que está a maior parte das vitaminas e fibras? 

(a)      Na coroa 

(b)     Na casca 

(c)     Na polpa 
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(d)     Na parte central mais durinha 

 

9-Se alguém te oferecesse um bolo de casca de banana, você aceitaria? 

(   ) Sim            (   ) Não 

 

10-Em que preparação você acha que poderia utilizar a abobrinha em sua casa? 

(a)     Na salada 

(b)     No bolo 

(c)     Na torta 

(d)     No sanduíche 

 

11-Como você acha que seria o sabor de um bolo de abobrinha?                          

(a)      Excelente 

(b)      Bom 

(c)      Ruim 

(d)      Péssimo 

 

12-Você já consumiu soja? 

(   ) Sim                 (   ) Não 

 

Se sim, em qual preparação?            

(a)      No lugar da carne 

(b)      No bolo                                        

(c)      No suco  

(d)      Na salada 

 

Se não consumiu, qual foi o motivo? 

(a)      Tem o gosto ruim 

(b)      Não sei preparar 

(c)      É um alimento caro 

(d)      Não é saudável 

 

13-Se alguém te oferecesse “fanta” caseira, você experimentaria? 

(   ) Sim               (   ) Não 

 

Quais os ingredientes você acha que são utilizados para fazer uma fanta caseira? 

(a)      Laranja, cenoura e couve 

(b)      Laranja, cenoura e limão 

(c)      Laranja, acerola e limão 

(d)      Laranja, abacaxi e mamão 
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14-Se alguém te oferecesse um brigadeiro de mandioca, você: 

(   )     Experimentaria  para ver que sabor tem 

(   )     Experimentaria, mas, acho que seria ruim 

(   )     Não experimentaria, pois, mandioca não combina com brigadeiro 

(   )     Não experimentaria pois, não seria brigadeiro 

 

15-Você consome sardinha na sua alimentação? 

(   ) Sim               (   ) Não 

 

Se não consome, qual é o motivo? 

(a)     A sardinha é muito cara e pouco nutritiva 

(b)     A sardinha é um peixe difícil de achar para comprar 

(c)     A sardinha tem um sabor ruim e é rica em gorduras que fazem mal à saúde 

(d)     Não sei preparar nenhuma receita com sardinha 

 

16-Qual é a forma correta de higienizar frutas, verduras e legumes para utilizá-los de forma 

integral? 

(a)     Lavar em água corrente com bucha e detergente 

(b)     Colocar de molho no vinagre por 15 minutos 

(c)    Lavar em água corrente e colocar de molho no cloro (solução de 1 litro de água com 1 colher 

de sopa de água sanitária), por 15 minutos 

(d)     Lavar em água corrente e colocar de molho no bicarbonato de sódio. 

 

II- Procedimento para a dinâmica de lavagem das mãos:  

Dispor os alunos em círculo, vendar os olhos dos alunos e em seguida colocar em suas mãos 

um pouco de tinta guache, como se fosse um sabonete líquido. Pedir para todos esfregarem bem 

as mãos, como se estivessem lavando, para depois enxaguarem. Tirar as vendas dos olhos dos 

alunos e os locais em que a tinta não alcançou mostrar que deveriam ter esfregado mais, pois 

nesses locais que podem acontecer a proliferação de bactérias. Geralmente os locais que a tinta 

não costuma atingir são entre os dedos, perto do dedão e nos punhos. Dessa maneira, os alunos 

visualizam com mais clareza a forma correta de procederem para uma higiene eficiente das 

mãos. 

 

III- Receita de Suco da Horta. 

Ingredientes: 

 2 xícaras (chá) de couve; 

 1 litro de água; 

 1 xícara (chá) de polpa de maracujá; 

 1 ½ xícara (chá) de açúcar; 
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 ½ xícara (chá) de suco de limão. 

 

Modo de preparo: 

Lave bem as folhas de couve, pique-as, coloque no liquidificador e bata com água. Acrescente a 

polpa de maracujá e bata rapidamente. Coe e junte os demais ingredientes. Sirva bem gelado. 

Dica: Boa fonte de vitamina E.  

 

Fonte: SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA. Alimente-se bem, 300 receitas econômicas e 

nutritivas. 8. ed. São Paulo: SESI, 2006, p.47 
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APRENDENDO A UTILIZAR AS CASCAS DOS LEGUMES 

 

OBJETIVOS:  

 Executar e avaliar uma receita econômica e nutritiva utilizando AIA. 

 Mostrar que podemos fazer pratos muito saborosos e que satisfazem o nosso 

apetite utilizando os legumes com casca. 

 Orientar sobre a forma correta de higienizar os legumes. 

 Orientar sobre a importância da vitamina A. 

 

TEMPO ESTIMADO: 1h30min 

 

MATERAIS: 

 Vídeo sobre a higienização dos alimentos. 

 Receitas impressas e ingredientes do estrogonofe de Legumes. 

 Informações sobre a importância da vitamina A.  

 
OBS: Veja também materiais complementares 

 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: 

 

1° momento – Discussão sobre a importância da higienização dos alimentos 

especialmente no contexto da AIA.  

Ensinar que se deve higienizar, legumes, verduras e as frutas consumidas com 

casca, lavando em água corrente e em seguida colocando de molho em um litro 

de água com uma colher de sopa de água sanitária, ou qualquer outro produto 

com cloro ativo na concentração 2,0 a 2,5%, e deixar por 15 minutos e depois 

escorrer a água. 

Sugestão: Vídeo “Aprenda a higienizar frutas e verduras”  

 

2° momento - Discussão sobre a importância da vitamina A presente nos 

ingredientes da receita. 

 

3°momento - Execução, degustação e avaliação sensorial da receita. 
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Primeiramente entregar a receita impressa do estrogonofe de legumes e ler junto 

com os alunos. Os alunos devem separar os ingredientes, preparar passo a 

passo, picar, cozinhar e em seguida, degustá-lo. Ao final, todos devem fazer a 

avaliação sensorial da receita. 

 

MATERIAIS COMPLEMENTARES 
 
I- Vídeo sobre a higienização dos alimentos 

“Aprenda a higienizar frutas e verduras” – SENAC Minas/MGTV. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=n7h9CNhxfQc>. Acesso em jan de 2015. O objetivo desse 

vídeo é orientar e mostrar ao professor a forma correta de sanitizar os alimentos, para que ele 

tenha mais segurança no momento de ensinar aos alunos. 

 

II- Valor nutricional da vitamina A  

A vitamina A está relacionada às reações da visão, ao crescimento e desenvolvimento dos 

tecidos, a capacidade antioxidante, a integridade dos epitélios e funções reprodutivas. Principais 

fontes de vitamina A: fígado, gema de ovo, legumes e frutas amarelos/alaranjados, vegetais 

verde-escuros e laticínios.  

Algumas pesquisas dietéticas mostram que o consumo de vitamina A procedente de fontes 

alimentares é caracteristicamente baixo nas classes sociais pobres da maioria dos países em 

desenvolvimento, inclusive o Brasil. O nível seguro de ingestão de vitamina A recomendado não 

é alcançado pela maioria das crianças nos países pobres. Além do desconhecimento do valor 

nutritivo de muitos alimentos, principalmente os de origem vegetal, como estes presentes no 

estrogonofe de legumes. O valor nutritivo dos alimentos fontes de vitamina A ainda é amplamente 

desconhecido por falta de orientação alimentar, por isso a importância de trabalhar o assunto. 

Conteúdo presente no artigo “A deficiência de vitamina A no Brasil: um panorama”. Disponível 

em: <http://www.scielosp.org/pdf/rpsp/v12n3/12871.pdf>.  Acesso em fev de 2015. 

 

III- Receita de Estrogonofe de Legumes 

Ingredientes:  

 3 colheres (sopa) de cebola picada                         

 1 dente de alho                                        

 2 colheres (sopa) de azeite                                      

 1 ½ xícara (chá) de tomate sem pele e sem semente 

 5 xícaras (chá) de batata picada                          

 2 xícaras (chá) de abobrinha em tirinhas            

 1 xícara (chá) de vagem em tirinhas                 

 1 xícara (chá) de cenoura em tirinhas               

 1 xícara (chá) água                                       

https://www.youtube.com/watch?v=n7h9CNhxfQc
http://www.scielosp.org/pdf/rpsp/v12n3/12871.pdf
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 1 tablete caldo de legumes                   

 1 colher (sopa) de salsa                                       

 Orégano a gosto 

 Noz-moscada a gosto 

 ½ lata de creme de leite                        

 1 colher (sopa) de ketchup                                 

 Sal a gosto 

 

Modo de preparo: 

Frite a cebola e o alho no azeite. Junte o tomate picado, o caldo de legumes, os legumes e a 

água. Deixe cozinhar até secar o caldo. Por último, acrescente o restante dos temperos, o creme 

de leite e o ketchup. Verifique o sal. Sirva quente com arroz branco. 

Dica: Rico em vitamina A. 

 

Fonte: SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA. Alimente-se bem, 300 receitas econômicas e 

nutritivas. 8. ed. São Paulo: SESI, 2006, p.113. 
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APRENDENDO A UTILIZAR AS CASCAS DAS FRUTAS 

 

OBJETIVOS: 

 Executar e avaliar duas receitas econômicas e nutritivas utilizando AIA. 

 Mostrar que os legumes não precisam ser consumidos apenas na salada. 

 Mostrar que as cascas de frutas podem ser aproveitadas nas massas de 

bolos.  

 Auxiliar na melhora do valor nutricional das refeições. 

 

TEMPO ESTIMADO: 1h30min 

 

MATERIAIS: 

 Receitas impressas e ingredientes do Bolo Nutritivo de Abobrinha e do Bolo 

de Casca de Abacaxi. 

 Informações sobre o valor nutricional da casca do abacaxi  

 
OBS: Veja também materiais complementares 

 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: 

 

1° momento - Higienização da casca do abacaxi e da abobrinha. 

Descascar o abacaxi, lavar a casca em água corrente com uma escovinha, pegar 

a abobrinha e colocar tudo de molho no sanitizante por quinze minutos. 

 

2° momento - Discussão sobre a composição das cascas e sua importância 
nutricional. 
 

3º momento - Execução, degustação e avaliação sensorial das receitas.  

Primeiramente entregar as receitas impressas dos dois bolos e ler junto com os 

alunos. Os alunos devem separar os ingredientes, preparar passo a passo os 

bolos, colocar para assar e em seguida, degustá-los. Ao final, todos devem fazer 

a avaliação sensorial das receitas. 
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MATERIAIS COMPLEMENTARES: 

 

I- Valor nutricional da casca do abacaxi 

 A casca do abacaxi possui um teor maior de fibras, de vitamina C e de cálcio, em relação à 

polpa, por isso é importante aproveitá-la (SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA, 2008).  

A casca do abacaxi é um resíduo da agroindústria que pode auxiliar na dieta humana de forma 

complementar, permitindo sua utilização como complemento em alimentos de baixo valor 

nutricional. Percebendo que a casca do abacaxi é desprezada pelas indústrias de alimentos, e 

devido a grande preocupação global atual de se minimizar os resíduos buscando uma melhoria 

do meio ambiente e de geração de lucros para empresas, resolveu-se avaliar a composição 

centesimal deste resíduo para utilização na alimentação humana. O valor médio do teor de 

umidade encontrado foi de 78,64%, lipídeos de 0,3%, proteína 1,08%, fibra 2,06% e cinzas de 

0,79, este resultado é bem superior as partes convencionais de frutos. Conteúdo presente no 

artigo Avaliação da composição centesimal da casca do abacaxi. Disponível em: 

<http://www.iftm.edu.br/proreitorias/pesquisa/3o_seminario/trabalhos/ali_avaliacao_da_composi

caoo_centesimal.pdf>. Acesso em fev 2015. 

 

II- Receita de Bolo Nutritivo de Abobrinha 

Ingredientes: 

 2 xícaras de chá de abobrinha verde picada; 

 3 ovos; 

 2 xícaras de chá de açúcar refinado; 

 1 xícara de chá de óleo; 

 3 xícaras de chá de farinha de trigo; 

 1 colher de sopa de canela em pó; 

 1 colher de sopa de essência de baunilha; 

 2 colheres de sopa de granulado; 

 2 colheres de sopa de fermento em pó; 

 ½ xícara de chá de açúcar para polvilhar. 

 

Modo de preparo: 

Bata no liquidificador a abobrinha, os ovos, o açúcar e o óleo. Em uma tigela, coloque a farinha 

de trigo, a canela, a baunilha e o granulado e despeje a massa. Mexa bem e acrescente o 

fermento. Coloque em assadeira untada e enfarinhada. Asse em forno médio preaquecido até 

dourar. Desenforme e polvilhe com açúcar. 

Dica: Pode-se substituir o granulado por uva-passa, nozes ou castanha. 

 

Fonte: SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA. Alimente-se bem, 300 receitas econômicas e 

nutritivas. 8. ed. São Paulo: SESI, 2006, p.23. 

 

http://www.iftm.edu.br/proreitorias/pesquisa/3o_seminario/trabalhos/ali_avaliacao_da_composicaoo_centesimal.pdf
http://www.iftm.edu.br/proreitorias/pesquisa/3o_seminario/trabalhos/ali_avaliacao_da_composicaoo_centesimal.pdf
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III- Receita do Bolo de Casca de Abacaxi 

Ingredientes: 

 2 xícaras de chá de caldo de 1 abacaxi; 

 2 ovos; 

 2 xícaras de chá de açúcar refinado; 

 3 xícaras de chá de farinha de trigo; 

 1 colher de sopa de fermento em pó; 

 5 xícaras de água. 

    

Modo de preparo: 

Afervente a casca de abacaxi com 5 xícaras de água, por 20 minutos. Bata no liquidificador a 

casca, coe e reserve o caldo e o bagaço separadamente. Bata as claras em neve, misture as 

gemas e continue batendo. Misture, aos poucos, o açúcar e a farinha de trigo, sem parar de 

mexer. Acrescente 2 xícaras do suco da casca e o fermento. Misture bem. Asse em forma untada 

em forno moderado. Depois de assado, perfure todo o bolo com um garfo, umedeça com o 

restante do caldo e, se preferir, coloque a casca como cobertura. 

Dica: Abacaxi é rico em fibras e vitamina C. 

 

Fonte: SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA. Alimente-se bem, 300 receitas econômicas e 

nutritivas. 8. ed. São Paulo: SESI, 2006, p.29. 
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APROVEITANDO AS SOBRAS DE ALIMENTOS 

 

OBJETIVOS: 

 Executar e avaliar duas receitas econômicas e nutritivas utilizando AIA. 

 Ensinar a prepararem prato único, prático e rápido, aproveitando sobras dos 

alimentos. 

 Destacar que o Arroz Primavera é rico em carboidratos e proteínas 

necessários para as atividades do cotidiano.  

 Orientar sobre a qualidade nutricional e o baixo custo das receitas. 

 

TEMPO ESTIMADO: 1h30min 

 

MATERIAIS: 

 Receitas impressas e ingredientes do Brigadeiro de Mandioca e do Arroz 

Primavera.  

 Informações sobre a importância dos carboidratos e proteínas. 

 
OBS: Veja também materiais complementares 

 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: 

 

1° momento -  Execução, degustação e avaliação sensorial das receitas. 

Primeiramente entregar as receitas impressas do arroz primavera e do brigadeiro 

de mandioca e ler junto com os alunos. Os alunos devem se dividir em dois 

grupos: um vai preparar o arroz e o outro o brigadeiro. 

 

2° momento - Depois que a massa do brigadeiro esfriar, deve ser enrolada no 

formato de brigadeiros, passados no granulado e em seguida, degustados. Ao 

final, todos devem degustar e fazer a avaliação sensorial das receitas. 

 

3º momento - Discussão sobre a importância dos carboidratos e proteínas na 

manutenção da saúde. 

 



Quarto Encontro 
___________________________________________________________________________ 

31 

 

4º momento - Discussão sobre a praticidade e economia no aproveitamento das 

sobras de alimentos.  

 

MATERIAIS COMPLEMENTARES: 

 

I- Receita de Brigadeiro de Mandioca 

Ingredientes 

 1 ½ xícara (chá) de mandioca 

 2 colheres (sopa) margarina 

 10 colheres (sopa) açúcar 

 1 xícaras (chá) de leite em pó 

 3 colheres (sopa) de chocolate em pó 

 5 colheres (sopa) de chocolate granulado 

 

Modo de preparo 

Cozinhe a mandioca até desmanchar. Escorra e amasse. Reserve. À parte derreta a margarina, 

acrescente a mandioca e misture bem. Junte os demais ingredientes e cozinhe até desprender 

do fundo da panela. Modele os docinhos e passe no chocolate granulado. 

Dica: Faça beijinhos, substituindo o achocolatado por coco ralado. 

 

Fonte: SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA. Alimente-se bem, 300 receitas econômicas e 

nutritivas. 8. ed. São Paulo: SESI, 2006, p.169. 

 

II- Receita de Arroz Primavera 

Ingredientes 

 2 xícaras (chá) de salsicha cozida 

 2 xícaras (chá) de abobrinha picada 

 2 colheres (sopa) de azeite 

 1 dente de alho picado 

 1 colher (sopa) de cebola picada 

 5 xícaras (chá) de arroz cozido 

 1 unidade de ovo cozido 

 Colorau a gosto 

 

Modo de preparo 

Pique a salsicha e reserve. Refogue a abobrinha no azeite juntamente com o alho, a cebola e o 

colorau. Junte o arroz, a abobrinha, a salsicha e o ovo cozido picadinho. Misture bem e sirva. 

Dica: A salsicha pode ser substituída por outros embutidos. 
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Fonte: SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA. Alimente-se bem, 300 receitas econômicas e 

nutritivas. 8. ed. São Paulo: SESI, 2006, p.88. 

 

III- Importância nutricional dos carboidratos e proteínas 

Os carboidratos são considerados as principais fontes alimentares para a produção de energia 

do corpo, além de exercer inúmeras funções metabólicas e estruturais no organismo. As 

principais fontes são os grãos, os vegetais, o melado e os açúcares. Fornecem combustível para 

o cérebro, medula, nervos periféricos e células vermelhas. A ingestão insuficiente desse 

macronutriente traz sérios prejuízos ao sistema nervoso central e outros sistemas do organismo 

humano. Conteúdo disponível em: <http://www.sonutricao.com.br/conteudo/macronutrientes/>. 

Acesso em fev 2015.   

 

As proteínas apresentam funções e estruturas diversificadas e são formadas por conjuntos de 

100 ou mais aminoácidos. Formam os hormônios, anticorpos, as enzimas e os componentes 

estruturais das células. Encontram-se no tecido muscular, nos ossos, no sangue e outros fluidos 

orgânicos. As principais fontes são os alimentos de origem animal (carnes, peixes, ovos e 

laticínios). Conteúdo disponível em: 

<http://www.sonutricao.com.br/conteudo/macronutrientes/p3.php>. Acesso em fev 2015.   

 

http://www.sonutricao.com.br/conteudo/macronutrientes/
http://www.sonutricao.com.br/conteudo/macronutrientes/p3.php
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APRENDENDO SOBRE OS TALOS DAS VERDURAS 

 

OBJETIVOS: 

 Executar e avaliar duas receitas econômicas e nutritivas utilizando AIA. 

 Abordar o valor nutricional dos talos das hortaliças. 

 Orientar sobre a importância do cálcio presente nos talos. 

 

TEMPO ESTIMADO: 1h30min 

 

MATERIAIS: 

 Receitas impressas e ingredientes do Croquete de Carne com Talos e do 

Suco de Casca de Abacaxi com Hortelã. 

 Informações sobre o valor nutricional dos talos das hortaliças e sobre a 

importância da vitamina C.  

 Informações sobre a importância do cálcio.  

 
OBS: Veja também materiais complementares 

 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: 

 

1° momento - Orientação sobre o valor nutricional dos talos das hortaliças, 

incentivando o seu consumo. 

Ensinar que é importante utilizarem os talos, pois são fontes de vitamina C, um 

micronutriente muito importante para a saúde humana, além de serem ricos em 

cálcio, sal mineral responsável pelo fortalecimento dos ossos e dentes.        

 

2° momento - Execução, degustação e avaliação sensorial das receitas.  

Primeiramente entregar as receitas impressas do croquete de carne com talos e 

do suco de casca de abacaxi com hortelã e ler junto com os alunos. Os alunos 

inicialmente irão separar os ingredientes, preparar passo a passo a massa do 

croquete, enrolar e fritar. Enquanto os croquetes fritam um grupo de alunos 

prepara o suco, com os ingredientes que já foram separados no início. Em 

seguida todos devem degustar e fazer a avaliação sensorial das receitas. 
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MATERIAIS COMPLEMENTARES: 

 

I- Informações sobre o valor nutricional dos talos das hortaliças e a importância da 

vitamina C 

Os talos dos vegetais verde escuros são ricos em vitamina C e cálcio (SERVIÇO SOCIAL DA 

INDÚSTRIA, 2008). A vitamina C possui múltiplas funções no organismo, sendo necessária para 

a produção e manutenção do colágeno nos tecidos fibrosos, promovendo a cicatrização dos 

ferimentos, fraturas e contusões e atua como antioxidante, importância na dieta e na manutenção 

da saúde humana (DAMODARAN, S; PARKIN K.L.; FENNEME O.R., 2010).   

 

II- Informações sobre a importância do cálcio 

O cálcio, micronutriente presente nos talos, é o mineral mais abundante no organismo. Sua 

função principal é fortalecer ossos e dentes, ativar algumas das reações da coagulação 

sanguínea e ajudar na liberação de energia necessária para a contração muscular 

(DAMODARAN, S; PARKIN K.L.; FENNEME O.R., 2010).   

 

III- Receitas de Croquete de Carne com Talos  

Ingredientes 

 ½ xícara (chá) de cebola picada 

 1 colher (sopa) de óleo 

 250g de carne moída 

 2 xícaras (chá) de talos de verduras 

 1 xícara (chá) de tomate picado 

 Sal a gosto 

 Pimenta a gosto 

 3 colheres (sopa) de farinha de trigo 

 1 unidade de gema 

 ¾ de xícara (chá) de leite 

 1 colher (sopa) de salsa 

 2 colheres (sopa) de farinha de trigo 

 1 unidade de ovo 

 3 colheres (sopa) de farinha de rosca 

 1 xícara (chá) de óleo para fritar 

 

Modo de preparo 

Doure a cebola no óleo, acrescente a carne moída e os talos. Refogue, mexendo sempre, até 

secar. Acrescente o tomate, o sal e a pimenta. Retire do fogo e acrescente a farinha de trigo e a 

gema dissolvida no leite. Mexa bem. Volte ao fogo, mexendo até soltar do fundo da panela. 

Coloque a salsa e retire do fogo. Deixe esfriar um pouco e modele os croquetes. Passe na farinha 

de trigo, na clara batida e na farinha de rosca. Frite em óleo quente. 
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Dica: Evite reaproveitar o óleo de fritura. 

 

Fonte: SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA. Alimente-se bem, 300 receitas econômicas e 

nutritivas. 8. ed. São Paulo: SESI, 2006, p.63.  

 

IV- Receite de Suco de Casca de Abacaxi com Hortelã 

Ingredientes: 

 4 xícaras de chá de casca de abacaxi; 

 6 xícaras de chá de água; 

 4 colheres de sopa de hortelã; 

 1 limão; 

 5 colheres de sopa de açúcar. 

 

Modo de fazer: 

Bata no liquidificador as cascas de abacaxi com água e a hortelã. Coe, acrescente o suco de 

limão e o açúcar. Sirva gelado. 

Dica: Utilize as cascas de abacaxi batidas e coadas para fazer um doce. 

 

Fonte: SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA. Alimente-se bem, 100 receitas econômicas e 

nutritivas. 8. ed. São Paulo: SESI, 2007, p.29.
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APRENDENDO SOBRE O VALOR NUTRICIONAL DO PEIXE 

 

OBJETIVOS: 

 Executar e avaliar duas receitas econômicas e nutritivas utilizando AIA. 

 Abordar a importância do consumo semanal de peixe, devido ao seu alto 

valor nutricional. 

 Enfatizar a composição e o baixo custo da sardinha. 

 Mostrar que podemos e devemos aproveitar os pães dormidos em outras 

preparações, além das tradicionais torradas. 

 Estimular o consumo do milho também em sucos. 

 

TEMPO ESTIMADO: 1h30min 

 

MATERIAIS: 

 Receitas impressas e ingredientes da Torta Prática de Sardinha e do Suco 

Milila. 

 Informações sobre o valor nutricional do peixe. 

 
OBS: Veja também materiais complementares 

 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: 

 

1° momento - Orientação sobre o valor nutricional do peixe, em especial da 

sardinha, e os benefícios do ômega-3.  

 

2° momento - Execução, degustação e avaliação sensorial das receitas. 

Primeiramente entregar as receitas impressas e ler junto com os alunos. Os 

alunos inicialmente se dividiram, a maioria irá separar os ingredientes, preparar 

o molho e montar a torta. Enquanto os outros alunos preparam o suco. Em 

seguida todos devem degustar e fazer a avaliação sensorial das receitas. 
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MATERIAIS COMPLEMENTARES: 

 

I- Informações sobre o valor nutricional do peixe 

Os peixes são compostos basicamente de proteínas, gorduras e sais minerais. É considerado 

um alimento funcional, pois pode prevenir ou diminuir os sintomas de certas doenças, devido ao 

seu conteúdo de ômega-3, conhecido também como ácido graxo poli-insaturado. Esse ácido 

graxo desempenha funções importantes na formação e permeabilidade das membranas 

celulares, na atividade enzimática e na produção de mediadores da inflamação. Nos humanos 

eles auxiliam na prevenção e no tratamento de doenças cardiovasculares, hipertensão, 

inflamações em geral, asma, artrite, psoríase e vários tipos de câncer. (SUÁREZ-MAHECHA, 

Héctor, 2002). 

 

II- Receitas de Torta Prática de Sardinha e Suco Milila. 

Ingredientes 

 2 colheres (sopa) de cebola picada  

 1 dente de alho 

 1 colher (sopa) de azeite 

 2 xícaras (chá) de tomate picado 

 2 latas de sardinha 

 1 colher (sobremesa) de salsa 

 5 unidades de pão amanhecido 

 3 colheres (sopa) de maionese 

 Sal a gosto 

 

Modo de preparo 

Frite a cebola e o alho no azeite. Acrescente o tomate e refogue. Por último, acrescente a 

sardinha e a salsa picadinha. À parte, fatie os pães. Num refratário, monte a torta da seguinte 

maneira: 1ª camada de pão, 2ª de maionese e a 3ª do refogado de sardinha. Siga essa sequência 

colocando como última camada o refogado de sardinha. Leve ao fogo preaquecido por 20 

minutos. 

Dica: substitua a sardinha por atum. 

 

Fonte: SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA. Alimente-se bem, 300 receitas econômicas e 

nutritivas. 8. ed. São Paulo: SESI, 2006, p.117. 

 

 

 

 

 



Sexto Encontro 
___________________________________________________________________________ 

40 

 

III-Receita de Suco Milila 

Ingredientes 

 1 lata de milho verde 

 1 xícara (chá) de suco de laranja 

 ½ xícara (chá) de suco de limão 

 2 xícaras (chá) de açúcar 

 1 litro de água 

 

Modo de preparo 

Despreze a água do milho verde e bata-o, no liquidificador, com o suco das laranjas, dos limões, 

o açúcar e a água. Coe e sirva bem gelado. 

Dica: Bom para a saúde dos nervos e dos músculos. Melhora a circulação. 

 

Fonte: SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA. Alimente-se bem, 300 receitas econômicas e 

nutritivas. 8. ed. São Paulo: SESI, 2006, p.48 
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CONSUMINDO AS CASCAS DAS FRUTAS 

 

OBJETIVOS: 

 Executar e avaliar duas receitas econômicas e nutritivas utilizando AIA. 

 Incentivar o consumo das cascas das frutas. 

 Orientar sobre a importância das fibras.  

 

TEMPO ESTIMADO: 1h30min 

 

MATERIAIS: 

 Receitas impressas e ingredientes dos Biscoitinhos Saborosos e do Refresco 

de Casca de Melão.  

 Informações sobre valor nutricional das fibras presentes nas cascas de frutas. 

 
OBS: Veja também materiais complementares 

 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: 

 

1° momento - Orientação sobre o valor nutricional das fibras para a saúde e a 

diferença de fibras solúveis e insolúveis. 

 

2° momento - Execução, degustação e avaliação sensorial das receitas. 

Primeiramente entregar as receitas impressas e ler junto com os alunos. Os 

alunos inicialmente irão separar e preparar os ingredientes necessários para 

fazer o biscoito. Alguns alunos preparam a massa, em seguida outros modelam 

os biscoitinhos e colocam para assar. Enquanto os biscoitos assam, alguns 

alunos preparam o suco. Em seguida todos devem degustar as duas receitas e 

fazer a avaliação sensorial. 
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MATERIAIS COMPLEMENTARES 

 

I- Valor nutricional das fibras, presentes nas cascas de frutas 

-As cascas das frutas possuem um teor de fibras muito maior do que a própria polpa (SERVIÇO 

SOCIAL DA INDÚSTRIA,2008). As fibras são substâncias derivadas de vegetais, resistentes à 

ação das enzimas digestivas. São consideradas fibras dietéticas as presentes nos alimentos 

como carboidratos e lignina não digeríveis. As fibras podem ser classificadas como solúveis ou 

insolúveis, de acordo com a solubilidade dos seus componentes em água. Aproximadamente um 

terço das fibras alimentares ingeridas com a dieta são solúveis e importantes para aumentar a 

sensação de saciedade e reduzir o tempo de trânsito intestinal, promovendo a diluição dos 

carcinogênicos potenciais e reduzindo o tempo destes em contato com as paredes intestinais, 

além disso, dificultam a absorção de gorduras, colesterol e glicose. As fibras insolúveis 

permanecem praticamente intactas no trato gastrintestinal e contribuem para o aumento do 

volume das fezes (DAMODARAN, S; PARKIN K.L.; FENNEME O.R.,2010).   

 

II- Receita de Biscoitinhos Saborosos 

Ingredientes 

 2 unidades de casca de goiaba 

 3 xícaras (chá) de farinha de trigo 

 1 xícara (chá) de açúcar 

 3 colheres (sopa) de margarina 

 

Modo de preparo 

Pique a casca da goiaba em tirinhas e reserve. Numa vasilha, misture a farinha, o açúcar e a 

margarina. Amasse até formar uma massa homogênea, misture as cascas bem picadas, molde 

os biscoitinhos em formato arredondado e leve para assar em forno médio preaquecido até 

dourar. 

Dica: Fica ótimo acompanhado de um chá de frutas. 

 

Fonte: SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA. Alimente-se bem, 300 receitas econômicas e 

nutritivas. 8. ed. São Paulo: SESI, 2006, p.24. 

 

III- Receita de Refresco de Casca de Melão 

Ingredientes 

 4 xícaras (chá) de casca de melão 

 1 litro de água 

 1 xícara (chá de açúcar 

 2 unidades de limão 

 10 folhas de hortelã 
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Modo de preparo 

Afervente a casca do melão. Depois de cozida, escorra e reserve a água e as cascas 

separadamente. Coloque a água no liquidificador e complete até 1 litro. Coloque as cascas de 

melão, o açúcar, o suco do limão e a hortelã. Bata bem, coe e sirva gelado. 

Dica: O limão é boa fonte de potássio, que ajuda no estímulo dos impulsos nervosos. 

 

Fonte: SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA. Alimente-se bem, 300 receitas econômicas e 

nutritivas. 8. ed. São Paulo: SESI, 2006, p.45.
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INCREMENTANDO AS RECEITAS COM LEGUMES 

 

OBJETIVOS: 

 Executar e avaliar duas receitas econômicas e nutritivas utilizando AIA. 

 Mostrar que se pode aumentar o sabor e valor nutricional das preparações 

ao incrementá-las com a adição de legumes e/ou condimentos. 

 

TEMPO ESTIMADO: 1h30min 

 

MATERIAIS: 

 Receitas impressas e ingredientes do Macarrão Oriental e do Suco 

Vitaminado.  

 Informações sobre a composição nutricional dos legumes.   

 
OBS: Veja também materiais complementares 

 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: 

 

1° momento - Orientação sobre o valor nutricional dos legumes, destacando o 

teor de fibras da casca da berinjela. 

 

2° momento - Execução, degustação e avaliação sensorial das receitas. 

Primeiramente entregar as receitas impressas e ler junto com os alunos. Os 

alunos inicialmente se dividirão, a maioria irá separar os ingredientes, picar, ralar 

e preparar o molho, e cozinhar o macarrão. Enquanto os outros alunos preparam 

o tomate e a casca do abacaxi para fazerem o suco. Em seguida todos devem 

degustar e fazer a avaliação sensorial das receitas. 

 

MATERIAIS COMPLEMENTARES 

 

I- Informações sobre a composição nutricional dos legumes 

O macarrão, alimento prático de fazer e muito apreciado, pode se tornar uma refeição mais 

nutritiva e saborosa com o acréscimo de alguns legumes e condimentos, como por exemplo: A 

casca da berinjela tem o teor de fibras maior do que a polpa, e junto com os outros legumes, 

aumentou o valor nutricional do macarrão. A cenoura é rica em vitamina A importante para a 
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visão, para a pele, para as unhas e o cabelo, além de ser um bom antioxidante. O nabo é rico 

em vitamina C, fibras e sais minerais como o potássio, sódio, cálcio e fósforo. Por conter baixas 

calorias (100 gramas de nabo oferecem apenas 35 calorias), é muito indicado em dietas de 

restrições calóricas, por ser leve e ainda ajudar no processo de digestão (SERVIÇO SOCIAL DA 

INDÚSTRIA,2008). 

 

II- Receita de Macarrão Oriental  

Ingredientes 

 2 colheres (sopa) de azeite 

 ½ xícara (chá) de cebola 

 400g de pernil suíno 

 2 colheres (sopa) de shoyu 

 2 colheres (sopa) de molho inglês 

 2 colheres (sopa) de açúcar 

 Sal a gosto 

 Água o suficiente 

 1 colher (sopa) de amido de milho 

 2 xícaras (chá) de casca de berinjela 

 1 xícara (chá) de cenoura ralada 

 1 xícara (chá) de nabo ralado 

 320g de macarrão 

 2 colheres (sopa) de salsa. 

 

Modo de preparo 

Em uma panela, aqueça o azeite, refogue a cebola e acrescente o pernil, fritando-o até dourar. 

Junte os molhos e continue mexendo. Verifique o sal. Acrescente água o suficiente para formar 

um caldo e deixe cozinhar. Junte o amido de milho dissolvido em um pouco de água e mexa 

bem. À parte, corte a casca da berinjela em tiras finas, rale a cenoura, o nabo e afervente-os até 

ficarem “al dente”. Reserve. Cozinhe o macarrão também “al dente”. Junte o molho a todos os 

ingredientes, mexa cuidadosamente e salpique salsa. Sirva quente. 

Dica: Se desejar acrescente acelga ou brócolis. 

 

Fonte: SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA. Alimente-se bem, 300 receitas econômicas e 

nutritivas. 8. ed. São Paulo: SESI, 2006, p.74.
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III- Receita de Suco Vitaminado 

Ingredientes: 

 8 xícaras (chá) de casca de abacaxi; 

 1 litro de água; 

 4 xícaras (chá) de tomate maduro; 

 2 xícaras (chá) de açúcar. 

 

Modo de preparo: 

Lave com uma escovinha o abacaxi, descasque-os e reserve as cascas. À parte, cozinhe os 

tomates, depois coloque-os no liquidificador com as cascas de abacaxi, o açúcar e a água. Bata 

bem, coe e sirva bem gelado. 

 

Fonte: SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA. Alimente-se bem, 300 receitas econômicas e 

nutritivas. 8. ed. São Paulo: SESI, 2006, p.49.  
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APRENDENDO A FAZER COMPOSTAGEM 

 

OBJETIVOS: 

 Ensinar o conceito e a forma correta de fazer compostagem.  

 Executar e avaliar uma receita econômica e nutritiva utilizando AIA. 

 Orientar sobre o valor nutricional do abacate. 

 

TEMPO ESTIMADO: 1h30min 

 

MATERIAIS: 

 Computador e data show. 

 Receitas impressas e ingredientes do Patê de Abacate.  

 Vídeo: “Compostagem Doméstica”  

 Cartilhas sobre compostagem.  

 
OBS: Veja também materiais complementares 
 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: 

 

1° momento - Projeção do vídeo “Compostagem Doméstica“. 

 

2° momento - Entrega e explicação da cartilha sobre compostagem. 

Ler a cartilha junto com os alunos, explicar o passo a passo apoiando-se  

também no que foi assistido no vídeo. 

 

3º momento - Orientação sobre o valor nutricional do abacate. 

 

4° momento - Execução, degustação e avaliação sensorial da receita. 

Primeiramente entregar a receita impressa e ler junto com os alunos. Os alunos 

irão separar os ingredientes, preparar o salgadinho de milho e colocar para 

assar, em seguida preparar o patê. Ao final, todos devem degustar o patê junto 

com um salgadinho de milho e fazer a avaliação sensorial da receita. 
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MATERIAIS COMPLEMENTARES: 

 

I- Vídeo Compostagem Doméstica 

Vídeo “Compostagem Doméstica“ produzido pela Recicloteca (Centro de informações sobre 

reciclagem e meio ambiente), 2011. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=S1zMDHiGJuU>. Acesso em mar 2015. 

 

II-Cartilha sobre compostagem 

Compostagem: O que? Como? E porque? Nada se perde, tudo se transforma (Projecto 

Bioraízes, 2008). Disponível em: 

<http://bioraizesnoevm.blogspot.com.br/2008/04/compostagem-nada-se-perde-tudo-se.html>. 

Acesso em mar 2015.  

 

III- Informações sobre o valor nutricional do abacate 

O abacate é a fruta que possui mais proteína, tem propriedades anti-inflamatórias e auxilia no 

controle da saciedade. Essa fruta pode e deve ser utilizada também em preparações salgadas, 

como nessa e em outras receitas (SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA, 2006). 

 

IV- Receita de Patê de Abacate e Salgadinho de Milho 

Ingredientes 

Massa: 

 1 xícara (chá) de farinha de milho 

 1 xícara (chá) de bagaço de milho 

 ¼ xícara (chá) de água 

 Sal a gosto 

Patê: 

 2 xícaras (chá) de abacate 

 ½ unidade de limão 

 1 dente de alho 

 2 colheres (sopa) de salsa 

 Sal a gosto 

 

Modo de preparo 

Misture a farinha de milho, o bagaço de milho, a água e o sal. Sove até formar uma massa 

homogênea. Com auxílio de um filme plástico, abra a massa com um rolo, coloque em forma 

untada e enfarinhada e corte no tamanho desejado. Asse em forno médio preaquecido, por 

aproximadamente 25 minutos. Para o patê, amasse a polpa do abacate com um garfo, coloque 

o suco de limão e mexa bem. Acrescente o alho espremido, a salsa e o sal. Misture bem. 

Dica: O abacate é a fruta que contém mais proteínas. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=S1zMDHiGJuU
http://bioraizesnoevm.blogspot.com.br/2008/04/compostagem-nada-se-perde-tudo-se.html
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Fonte: SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA. Alimente-se bem, 300 receitas econômicas e 

nutritivas. 8. ed. São Paulo: SESI, 2006, p.47. 
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APRENDENDO A CONSUMIR A SOJA 

 

OBJETIVOS: 

 Executar e avaliar duas receitas econômicas e nutritivas utilizando AIA. 

 Apresentar e trabalhar as formas de preparo, e os benefícios da soja. 

 Orientar sobre a importância de reduzir o consumo de refrigerante. 

 

TEMPO ESTIMADO: 1h30min 

 

MATERIAIS: 

 Receitas impressas e ingredientes do Frango Enriquecido e da “Fanta” 

Caseira.  

 Informações sobre os benefícios da soja.   

 Informações sobre os prejuízos do refrigerante.   

 

OBS: Veja também materiais complementares 
 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: 

 

1° momento - Orientação sobre o modo de preparo e importância da soja para 

a saúde. 

 

2° momento - Orientação sobre a importância de evitar o consumo e substituir 

os refrigerantes na alimentação. 

 

3º momento - Execução, degustação e avaliação sensorial das receitas. 

Primeiramente entregar as receitas impressas e ler junto com os alunos. Os 

alunos inicialmente irão colocar a soja de molho e preparar os ingredientes 

necessários para fazer o frango enriquecido. Enquanto o frango enriquecido 

assa, os alunos preparam a “fanta” caseira. Em seguida todos devem degustar 

as duas receitas e fazer a avaliação sensorial. 
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MATERIAIS COMPLEMENTARES: 

 

I- Informações sobre os benefícios da soja 

A soja é o alimento de origem vegetal que possui maior teor de proteína, além disso, possui 

muitas fibras, vitaminas e sais minerais (SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA, 2006). A soja pode 

ser encontrada na forma de extrato solúvel ou “leite” de soja, ou de proteína vegetal texturizada 

(PVT, popularmente conhecido por “carne de soja”), ou de grão, ou de farinha. É vendida em 

supermercados, mercados municipais e casas de produtos naturais. Antes de consumi-la na 

forma de proteína ou de grão, ela deve ser colocada de molho em água fervente, nunca em água 

fria, porque isso ocasiona a formação de compostos que dão à soja o sabor de ranço. Depois de 

colocadas de molho é só usar a criatividade para preparar as receitas. Conteúdo presente no 

site da EMBRAPA. Disponível em: 

<http://www.cnpso.embrapa.br/soja_alimentacao/index.php?pagina=7>. Acesso em mar 2015. 

 

II- Informações sobre os prejuízos do refrigerante 

O refrigerante é maléfico para a saúde, pois possui alto teor de açúcar e de conservantes que 

prejudicam a saúde, ajudam no aumento do índice de obesidade pelo consumo excessivo e ao 

mesmo tempo, redução de cálcio e vitaminas, devido às crianças e adolescentes substituírem o 

consumo de leite e sucos, pelo refrigerante. Conteúdo presente no artigo: O uso de refrigerantes 

e a saúde humana. Disponível em: 

<http://www.moreirajr.com.br/revistas.asp?id_materia=1959&fase=imprime>. Acesso em mar 

2015. 

 

III- Receita de Frango Enriquecido 

Ingredientes 

 2 ½ xícara (chá) de proteína texturizada de soja 

 3 xícaras (chá) de água morna 

 1 tablete de caldo de galinha 

 400g de peito de frango em iscas 

 ½ unidade de limão 

 1 dente de alho 

 Sal a gosto 

 1 colher de (chá) de curry 

 1 colher (sopa) de orégano 

 ½ colher (sopa) margarina para untar 

 1 colher (sopa) colorau 

 200g de muçarela em cubos 

 

 

 

http://www.cnpso.embrapa.br/soja_alimentacao/index.php?pagina=7
http://www.moreirajr.com.br/revistas.asp?id_materia=1959&fase=imprime
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Modo de preparo 

Coloque a proteína texturizada de soja de molho na água morna com caldo de galinha até 

amolecer. Tempere o frango com limão, alho, sal, curry e orégano. Reserve. Assim que a 

proteína amolecer, escorra, junte ao frango temperado e disponha-o em um pirex untado com 

margarina. Salpique o colorau, cubra com papel-alumínio e leve ao forno para assar. Depois de 

assado, acrescente a muçarela e deixe derreter.  

Dica: substitua o filé de frango por sobras de frango desfiado  

 

Fonte: SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA. Alimente-se bem, 300 receitas econômicas e 

nutritivas. 8. ed. São Paulo: SESI, 2006, p.67.  

 

IV- Receita de Fanta Caseira 

Ingredientes 

 3 cenouras médias 

 1 copo de suco de limão 

 1 laranja com casca 

 ½ litro de água gelada 

 1,5 litros de água com gás 

 Açúcar a gosto 

 

Modo de preparo 

Pique as cenouras em pedaços pequenos e bata no liquidificador com ½ litro de água gelada, 

coe e reserve o suco da cenoura. Pique a laranja e retire as sementes. Bata no liquidificador o 

suco da cenoura, a laranja, o suco de limão e açúcar. Coe, acrescente a água com gás e sirva 

imediatamente. 

Dica: Fonte de vitamina A e C  

 

Fonte: Site BANCO RIO DE ALIMENTOS. Acesso em mar 2011. 
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CONSUMINDO FIBRAS: RECEITA COM TALOS 

 

OBJETIVOS: 

 Executar uma receita econômica e nutritiva, utilizando AIA, para aquecer os 

dias frios de inverno.  

 Mostrar que os talos das hortaliças podem incrementar receitas quentes 

como sopas e caldos. 

 

TEMPO ESTIMADO: 1h30min 

 

MATERIAIS: 

 Receita impressa e ingredientes da Sopa Cremosa de Milho. 

 Informações sobre a composição nutricional dos talos da salsinha. 

 
OBS: Veja também materiais complementares 

 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: 

 

1° momento - Orientação sobre a composição de vitaminas e sais minerais 

presentes no talo da salsinha. 

 

2° momento - Execução, degustação e avaliação sensorial da receita. 

Primeiramente entregar as receitas impressas e ler junto com os alunos. Alguns 

alunos inicialmente irão tirar o milho da espiga e outros irão colocar a linguiça 

para ferventar e preparar os outros ingredientes necessários para fazer a sopa, 

como higienizar e picar o talo da salsinha. Depois que a sopa ferver, todos 

degustam a receita e fazem a avaliação sensorial. 
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MATERIAIS COMPLEMENTARES 

 

I- Informações nutricionais e benefícios do talo de salsinha 

O talo da salsinha possui um alto teor de micronutrientes como vitamina C e cálcio e 

comparando-se os macronutrientes e fibras presentes na folha e no talo, percebe-se que a 

quantidade das folhas é praticamente inexistente (SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA, 2008). 

 

II- Receita de Sopa Cremosa de Milho 

Ingredientes 

 4 unidades de espiga de milho 

 1 xícara (chá) de leite 

 180g de linguiça fresca 

 1 colher (sopa) de óleo 

 1 dente de alho 

 3 colheres (sopa) de cebola 

 2 colheres (sopa0 de talos de salsa 

 2 colheres (sopa) de cebolinha 

 Sal a gosto 

 

Modo de preparo 

Bata o milho no liquidificador com o leite, coe e reserve. Afervente a linguiça, tire a pele, pique e 

leve ao fogo em uma panela. Acrescente os temperos e refogue. Por último, coloque o suco de 

milho e mexa sem parar até engrossar. Sirva quente. 

Dica: Ao servir acrescente queijo ralado. 

 

Fonte: SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA. Alimente-se bem, 300 receitas econômicas e 

nutritivas. 8. ed. São Paulo: SESI, 2006, p.138.  
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INCREMENTANDO NUTRICIONALMENTE AS RECEITAS 

 

OBJETIVOS: 

 Executar e avaliar duas receitas econômicas e nutritivas utilizando AIA. 

 Orientar sobre as propriedades nutricionais da uva e incentivar o seu 

consumo.  

 Ressaltar o valor nutricional do gengibre. 

 Orientar sobre substituições alimentares saudáveis. 

 

TEMPO ESTIMADO: 1h30min 

 

MATERIAIS: 

 Receitas impressas e ingredientes do Chá de Gengibre e do Crepe de 

Banana.   

 Informações sobre o valor nutricional do gengibre e da uva.   

 Informações sobre substituições que podem ser feitas com o crepe de 

banana.  

 Indicações de livros de receitas e links que contenham receitas com 

aproveitamento integral de alimentos.   

 

OBS: Veja também materiais complementares 
 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: 

 

1° momento - Orientação sobre o valor nutricional do gengibre e da uva. 

 

2° momento - Orientação sobre as substituições que podem ser feitas com o 

crepe de banana.  

 

3º momento - Execução, degustação e avaliação sensorial das receitas. 

Primeiramente entregar as receitas impressas e ler junto com os alunos. Os 

alunos irão se dividir e enquanto uns preparam o crepe de banana, outros 
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preparam o chá de gengibre com uva. Depois de tudo pronto, os alunos devem 

degustar as receitas e fazer a avaliação sensorial de cada uma. 

 

4º momento - Orientação sobre a atividade que ocorrerá na última aula. Os 

alunos devem ser divididos em 2 grupos e cada um terá que procurar, em sites 

na internet e em livro de receitas, uma receita de aproveitamento integral de 

alimentos para prepararem na próxima aula. Esta receita será degustada e 

avaliada por alguns professores convidados. 

 

MATERIAIS COMPLEMENTARES 

 

I- Informações nutricionais sobre o Gengibre e a uva 

-A uva é uma fruta rica em carboidratos, vitaminas e sais minerais e possuem um efeito 

antioxidante, reduzindo o desenvolvimento da aterosclerose, pois melhora a função endotelial, 

induzindo à vasodilatação dos vasos arteriais e inibindo a oxidação do colesterol LDL. Estas 

propriedades antioxidantes são atribuídas à presença dos flavonoides (GIEHL, 2007). Disponível 

em: 

<http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/scientiamedica/article/viewDownloadInterstitial

/1641/7874>. Acesso em abril 2015. 

 

-O gengibre possui um composto ativo que dá o seu gosto picante, o gingerol, além de ser 

antioxidante e antiinflamatório, tem um efeito anti-emético. Seu principal nutriente, o magnésio, 

contribui para o bom funcionamento do sistema de defesas do organismo, ajudando a prevenir 

infecções, além de ser um mineral importante para o desenvolvimento dos ossos e dentes. 

Conteúdo presente no site da Nestlé Disponível em: 

<https://www.nestle.com.br/site/cozinha/enciclopedia/ingredientes/gengibre/introducao.aspx>. 

Acesso em abril 2015. 

 

II- Substituições que podem ser feitas com o crepe de banana 

O crepe de banana, receita prática e saborosa pode substituir o pãozinho, a torrada ou o bolo, 

alimentos comuns do café da manhã ou lanche do nosso dia a dia, devido ao seu teor de 

carboidratos. O chá de gengibre com uva pode substituir o café, outros tipos de chás, e até 

mesmo alguns tipos de sucos, por ser uma bebida muito saudável, com propriedades 

antioxidantes. 

 

 

 

 

http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/scientiamedica/article/viewDownloadInterstitial/1641/7874
http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/scientiamedica/article/viewDownloadInterstitial/1641/7874
https://www.nestle.com.br/site/cozinha/enciclopedia/ingredientes/gengibre/introducao.aspx
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III- Receitas de Chá de Gengibre  

Ingredientes: 

 1 xícara (chá) de açúcar 

 4 xícaras (chá) de água 

 1 xícara (chá) de gengibre fatiado 

 2 xícaras (chá) de suco de uva 

 

Modo de preparo: 

Coloque o açúcar para caramelizar e junte a água. Deixe ferver. Acrescente o gengibre e ferva 

mais um pouco. Junte o suco de uva. Se preferir, diminua o gengibre e acrescente o cravo. 

Dica: Esses alimentos possuem substâncias antioxidantes. 

 

Fonte: SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA. Alimente-se bem, 300 receitas econômicas e 

nutritivas. 8. ed. São Paulo: SESI, 2006, p.35.  

 

IV- Receita do Crepe de Banana 

 Ingredientes: 

 3 unidades de banana nanica; 

 1 unidade de ovo; 

 ½ xícara de chá leite; 

 1 colher de sopa óleo; 

 9 colheres de sopa de farinha de trigo; 

  6 colheres de sopa açúcar refinado; 

 1 colher de sopa fermento em pó. 

 

Modo de preparo: 

Amasse as bananas e misture todos os ingredientes, fazendo uma massa consistente. Unte a 

frigideira com óleo e, com o auxílio de uma colher, frite a massa em porções de formato 

arredondado, dourando dos dois lados. Sirva com açúcar polvilhado. 

Dica: se desejar, acrescente canela em pó. 

 

Fonte: SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA. Alimente-se bem, 100 receitas econômicas e 

nutritivas. 8. ed. São Paulo: SESI, 2007, p.24.  

 

V- Seleção de receitas com AIA 

As receitas de AIA podem ser selecionadas da internet ou de livros de receitas. Seguem alguns 

links e sugestões de livros para acesso às receitas: 

 

Links: 

http://www.bancodealimentos.org.br/alimentacaosustentavel/receitas-aia/ 

http://www.bancodealimentos.org.br/alimentacaosustentavel/receitas-aia/
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http://mesabrasil.sescsp.org.br/media/1016/receitas_n2.pdf 

http://livrodereceitas.com/aproveita/salgados/index.html 

http://www.pmf.sc.gov.br/arquivos/arquivos/pdf/17_08_2010_10.07.02.b0b905843dd510f8ac5f7

84860ff5809.pdf 

http://www.pbh.gov.br/smaab/cartilhas/Cartilha_Dicas_e_Receitas.pdf 

 

 

Livros:  

 Entre cascas e temperos, da ONG Banco de Alimentos 

 Alimente-se bem. Nada se perde, tudo se transforma, da escola Dr. Alfredo José Balbi – 

Unitau. 2007. 

 ALIMENTE-SE BEM: 50 RECEITAS NUTRITIVAS COM FRUTAS E HORTALIÇAS 

(Aproveitamento integral dos alimentos) Autores: Larissa Martins Tanus; Patrícia Neri 

Cavalcanti; Silvia Honorato da Silva. 2013. 

 Receitas de Dona Maria. Fundação Nacional de Saúde. Brasília – Funasa, 2009. 

http://mesabrasil.sescsp.org.br/media/1016/receitas_n2.pdf
http://livrodereceitas.com/aproveita/salgados/index.html
http://www.pmf.sc.gov.br/arquivos/arquivos/pdf/17_08_2010_10.07.02.b0b905843dd510f8ac5f784860ff5809.pdf
http://www.pmf.sc.gov.br/arquivos/arquivos/pdf/17_08_2010_10.07.02.b0b905843dd510f8ac5f784860ff5809.pdf
http://www.pbh.gov.br/smaab/cartilhas/Cartilha_Dicas_e_Receitas.pdf
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PREPARANDO UM LANCHE BARATO E NUTRITIVO 

 

OBJETIVOS: 

 Executar uma receita alternativa, mais barata e nutritiva para substituir o 

tradicional pão de queijo.  

 Orientar sobre o valor nutricional do inhame, tubérculo pouco explorado em 

nossa culinária. 

 

TEMPO ESTIMADO: 1h30min 

 

MATERIAIS: 

 Receitas impressas e ingredientes do Mandioqueijo e do Refresco de 

Inhame.   

 Informações sobre o valor nutricional do inhame.  

 

OBS: Veja também materiais complementares 

 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: 

 

1° momento - Comentário sobre substituições que podem tornar algumas 

preparações mais nutritivas e baratas; 

 

2º momento - Orientação sobre o valor nutricional do inhame. 

 

3° momento - Execução, degustação e avaliação sensorial das receitas. 

Primeiramente entregar as receitas impressas e ler junto com os alunos. Os 

alunos irão pegar a mandioca que já estará cozida, devido ao pouco tempo de 

oficina e amassá-la bem com o garfo. Em seguida irão juntar os outros 

ingredientes, misturar bem, enrolar a massa do mandioqueijo, empanar com 

queijo parmesão e colocar no forno. Enquanto o mandioqueijo assa, os alunos 

irão preparar o refresco de inhame. Depois de tudo pronto, os alunos devem 

degustar as receitas e fazer a avaliação sensorial de cada uma. 

 



Décimo Terceiro Encontro 
___________________________________________________________________________ 

67 

 

4º momento - Recolhimento das receitas selecionadas pelos grupos de alunos 

para serem preparadas no próximo encontro. 

 

MATERIAL COMPLEMENTAR 

 

I- Substituições que podem tornar algumas preparações mais nutritivas e baratas. 

A substituição da tradicional receita de pão de queijo que leva polvilho, queijo curado e óleo pela 

receita do mandioqueijo que leva mandioca, farinha de trigo e margarina, torna-se o lanche mais 

barato e esse continua saboroso. Outras substituições interessantes pera melhorar o valor 

nutricional de algumas receitas, principalmente de bolos e biscoitos que leva farinha de trigo, é 

substituir a metade da quantidade de farinha de trigo, pela farinha de aveia, pois é rica em fibras. 

 

II- Valor nutricional do inhame 

O inhame é uma boa fonte de fibras, vitaminas e sais minerais e é uma ótima fonte de energia. 

Tem propriedades funcionais por combater os radicais livres e melhorar a circulação sanguínea. 

Além de aliviar a tensão pré-menstrual e potencializar a fertilidade, é considerado o purificador 

do sangue, pois ajuda na eliminação de impurezas através da pele, dos rins e dos intestinos. 

Colabora no tratamento da sífilis, fortifica o sistema imune, ajuda na prevenção de malária, 

dengue e febre amarela, por neutralizar os agentes causadores dessas doenças (BERNARDES 

H, 2011). 

 

 

III- Receita de Mandioqueijo  

Ingredientes: 

 2 xícaras (chá) de Mandioca crua; 

 1 Gema de ovo; 

 4 Colheres (sopa) de farinha de trigo; 

 2 Colheres (sopa) de margarina; 

 Sal a gosto 

 Para empanar: 

 1 Clara de ovo; 

 70g Queijo ralado; 

 

Modo de preparo: 

Cozinhe a mandioca até desmanchar. Amasse com um garfo e acrescente a gema, a margarina 

e a farinha de trigo. Verifique o sal. Com as mãos umedecidas, faça bolinhas, empane na clara 

de ovo e no queijo. Leve ao forno para assar em forma untada por 20 minutos. 

Dica: Substitui o pão de queijo com um custo mais baixo. 
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Fonte: SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA. Alimente-se bem, 300 receitas econômicas e 

nutritivas. 8. ed. São Paulo: SESI, 2006, p.172.  

 

IV- Receita de Refresco de Inhame 

Ingredientes 

 2 e ½ xícaras (chá) de água; 

 ½ xícara (chá) de erva cidreira; 

 1 e ½ xícara (chá) de inhame; 

 ½ xícara (chá) de açúcar; 

 2 colheres (sopa) de aveia; 

 ½ limão 

 

Modo de preparo 

Faça um chá com a erva. Coe e deixe esfriar. Cozinhe o inhame até ficar macio. Bata no 

liquidificador o chá com o inhame cozido e acrescente o açúcar, a aveia e o suco de limão. Se 

desejar, acrescente mais açúcar. Sirva gelado. 

Dica: O inhame cru, descascado é branco. Mas após o cozimento fica levemente acinzentado. 

 

Fonte: SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA. Alimente-se bem, 300 receitas econômicas e 

nutritivas. 8. ed. São Paulo: SESI, 2006, p.46.  

 

 

 

 

 



 

 

  



Décimo Quarto Encontro 
___________________________________________________________________________ 

70 

 

ESTIMULANDO A AUTONOMIA E VERIFICANDO A APRENDIZAGEM 

 

OBJETIVOS: 

 Estimular a autonomia dos alunos no momento da escolha das receitas. 

 Estimular o espírito de equipe dos alunos. 

 Verificar a habilidade dos alunos para executar as receitas selecionadas por 

eles. 

 

TEMPO ESTIMADO: 1h30min 

 

MATERIAIS: 

 Receitas impressas e ingredientes das receitas previamente selecionadas 

pelos alunos (sugestão: Lasanha Fácil e Torta Prática de Sardinha)  

 

OBS: Veja também materiais complementares 

 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: 

 

1° momento - -Distribuição das tarefas para a execução das receitas pelos 

alunos de cada grupo. 

 

2° momento - Execução das receitas. 

Cada grupo inicia a preparação da sua receita, segue passo a passo o modo de 

preparo e, se necessário, pede sugestões ao coordenador da oficina. 

 

3º momento - Degustação e avaliação sensorial das receitas por uma banca 

avaliadora externa (sugestão: convidar professores da escola). 

 

4º momento - Entrega das receitas impressas para os alunos e professores 

avaliadores. 
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MATERIAIS COMPLEMENTARES: 

 

I- Receita de Lasanha Fácil 

Ingredientes: 

 2 colheres (sopa) de óleo; 

 500g de carne moída; 

 1 colher (sopa) de sal; 

 2 tomates picados; 

 1 xícara (chá) de talos; 

 2 latas de molho de tomate; 

 5 xícaras (chá) de arroz branco cozido; 

 3 xícaras (chá) de muçarela ralada; 

 100g de queijo parmesão ralado; 

 Óleo para untar. 

 

Modo de preparo: 

Em uma panela aqueça o óleo, em fogo médio, e refogue a cebola e a carne e os talos, até secar 

toda a água. Adicione o sal, o tomate, o molho de tomate e cozinhe em fogo baixo, mexendo de 

vez em quando, por 10 minutos. Em um refratário médio untado, intercale camadas de arroz 

branco, de recheio de carne e de muçarela, terminando com uma camada de arroz. Cubra com 

queijo parmesão e leve ao forno médio, preaquecido, coberto com papel alumínio por 25 minutos. 

Retire o papel e asse por mais 5 minutos ou até gratinar. 

 

II- Receita de Torta salgada de casca de abóbora com recheio de talos 

Ingredientes: 

 3 xícaras (chá) de farinha de trigo; 

 3 ovos;  

 1 xícara (chá) de casca de abóbora; 

 1 xícara (chá) de talo de couve e salsa; 

 1 cenoura ralada;  

 250g de frango desfiado; 

 1/2 copo de óleo; 

 ½ pacote de queijo ralado (50g); 

 1 cebola pequena; 

 1 dente de alho; 

 250 ml de leite; 

 Sal a gosto; 

 1 colher (sobremesa) de fermento em pó 
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Modo de preparo: 

Recheio: refogar a cebola, o alho, o frango desfiado, os talos e a cenoura. 

Massa: Colocar os ovos, a casca de abóbora, o óleo, o queijo ralado, o leite e o sal no 

liquidificador. Despejar a massa em uma vasilha e misturar o trigo, o recheio e o fermento em 

pó. Levar ao forno por 30 minutos em forma previamente untada com margarina ou óleo e farinha 

de trigo. 
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AVALIANDO A OFICINA E SEUS IMPACTOS 

 

OBJETIVOS: 

 Avaliar o impacto da oficina no cotidiano dos alunos. 

 Avaliar a metodologia e a qualidade da oficina por meio de entrevista. 

 Fazer a avaliação sensorial das receitas preparadas na oficina. 

 Avaliar os livrinhos de receitas confeccionados pelos alunos. 

 Estimular a autoestima e valorizar os alunos. 

 Agradecer a participação e dedicação dos alunos. 

 

TEMPO ESTIMADO: 1h30min 

 

MATERIAIS: 

 Gravador. 

 Brindes para a premiação dos melhores livrinhos de receitas. 

 Bombons para serem distribuídos na dinâmica do elogio. 

 Questionário de avaliação final da oficina.  

 Roteiro para a entrevista de avaliação da oficina.  

 Roteiro para a dinâmica do elogio. 

 Cartão de agradecimento pela participação na oficina.  

 

OBS: Veja também materiais complementares 

 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: 

 

1° momento - Avaliação da oficina por meio de questionário e entrevista. 

 

2° momento - Avaliação e premiação dos livrinhos de receitas. 

A avaliação dos livrinhos pode ser feita seguindo os seguintes critérios: estar 

completo (com todas as receitas preparadas na oficina), estar caprichado e bem 

cuidado. 
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3º momento - Dinâmica do elogio. 

 

4º momento - Agradecimento final pela participação dos alunos na oficina. 

 

MATERIAIS COMPLEMENTARES: 

 

I- Sugestão de questionário e de roteiro de entrevista para avaliar a oficina.  

 

QUESTIONÁRIO  

 
Nome:___________________________________________ Data: ___/___/___ 
 
1- Marque três assuntos sobre os quais você aprendeu na oficina “Aproveitar para não 
desperdiçar” 
(     ) Alimentação saudável. 
(     ) Composição dos alimentos (vitaminas, sais minerais, carboidratos, proteínas e gorduras). 
(     ) Higiene e conservação dos alimentos. 
(     ) Redução do desperdício.  
(     ) Economia no preparo dos alimentos. 
(     ) Formas de preparo dos alimentos. 
(     ) Receitas diferentes. 
(     ) Respeito ao meio ambiente. 
 
2- O que achou das receitas utilizando o aproveitamento integral dos alimentos da 
oficina? 
(     ) São receitas fáceis de fazer que diminuem o desperdício mas são pouco nutritivas. 
(     ) São receitas fáceis, nutritivas, rápidas e que diminuem o desperdício. 
(     ) São receitas nutritivas que diminuem o desperdício, mas, são difíceis de fazer e caras. 
(     ) São receitas baratas, difíceis de fazer e que reduzem o desperdício. 
 
3- O que você pode fazer com as sobras de comida ou com as cascas, talos e 
sementes de frutas verduras e legumes, além de aproveitá-las em novas receitas? 
(     ) Jogar no lixo. 
(     ) Dar para os animais domésticos: gato, cachorro, etc.. 
(     ) Fazer adubo/compostagem. 
 
4- Como você deve fazer para utilizar as cascas, talos e sementes de frutas, verduras 
e legumes como adubo? 
(     ) Jogar tudo no pé da planta. 
(     ) Colocar tudo em um recipiente fechado e deixar por uma semana. 
(    ) Colocar tudo em um recipiente fechado, junto com folhas secas, aparas de plantas e deixar 
por 45 a 90 dias. 
(    ) Colocar tudo em um recipiente fechado junto com folhas secas e um pouco de esterco, 
regando e arejando de tempos em tempos, por 2 a 3 meses. 
 
5- Marque três preparações nas quais você utilizaria os legumes e as verduras:  
(     ) Na salada. 
(     ) No suco. 
(     ) No bolo. 
(     ) No sanduíche. 
(     ) No refogado. 
(     ) Na torta. 
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6- Geralmente em qual parte das frutas e legumes você acha que está a maior parte das 
vitaminas, dos sais minerais e das fibras? 
(     ) Nas sementes. 
(     ) Nas cascas. 
(     ) Nas polpas. 
(     )Na parte central. 
 
7-O que você aprendeu sobre a soja: 
(      ) É barata, mas tem o gosto e o cheiro ruim. 
(      ) É rica em gorduras e proteínas, mas muito difícil de preparar. 
(      ) É um alimento caro, porém saudável. 
(      ) É barata, fácil de preparar e rica em proteínas. 
(      ) Não aprendi nada. 
 
8- O que você aprendeu sobre a sardinha: 
(     ) É muito cara e pouco nutritiva. 
(     ) É difícil de achar para comprar e é muito cara. 

          (    ) É rica em gorduras que fazem bem à saúde e é recomendado o consumo uma vez na 
semana. 
(      ) É barata e fácil de preparar mas é rica em gorduras que fazem mal para o coração. 
(      ) Não aprendi nada. 
 
9- Qual é a forma correta de higienizar frutas, verduras e legumes para utilizá-los de forma 
integral? 
(      ) Lavar em água corrente com bucha e detergente. 
(      ) Colocar de molho no vinagre por 15 minutos. 
(     ) Lavar em água corrente e colocar de molho no cloro (solução de 1 litro de água com 1 
colher de sopa de água sanitária), por 15 minutos. 
(      ) Lavar em água corrente e colocar de molho no bicarbonato de sódio. 
 
10- Cite duas preparações (receitas) da oficina que você MAIS GOSTOU: 
1-___________________________________________________    
2-___________________________________________________ 
 
11- Cite duas preparações (receitas) da oficina que você NÃO GOSTOU: 
1-___________________________________________________    
2-___________________________________________________ 
 
12- Com que frequência você utiliza o aproveitamento integral dos alimentos em sua casa? 
(     ) 1 ou 2 vezes por semana; 
(     )  3  ou mais vezes por semana; 
(     )  1 vez por mês; 
(     )  2 vezes por mês; 
(     )  Nunca. 
 
13- Você já ensinou alguma receita utilizando o aproveitamento integral dos alimentos 
para um familiar, amigo, vizinho ou conhecido? 
(     )  Sim  ........ (     ) Não                        
Se sim, qual receita? ____________________________________________ 
 
 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 
 

Nome:___________________________________________ Data: ___/___/___ 

 

1. Você gostou de participar da Oficina “Aproveitar para não desperdiçar”? Por quê? 

2. Você acha que você irá utilizar no seu dia a dia o que aprendeu na oficina? Como? 

3. De tudo que você aprendeu na oficina o que foi mais interessante? Por quê? 
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II- Dinâmica do elogio. 

A dinâmica do elogio consiste em uma dinâmica de valorização do grupo, em que é feito um 

círculo e cada hora um participante pega um bombom na caixa de bombons e escolhe uma 

pessoa para elogiar e entregar este bombom, a pessoa que recebe o bombom continuava a 

dinâmica, fazendo o mesmo procedimento, até todos os integrantes do grupo serem elogiados 

de forma verdadeira. Essa dinâmica ajuda à compreensão de si próprio e à aceitação de si 

mesmo e dos outros e estimula a prática do elogio, que não é tão comum na atualidade. 

 

III- Sugestão de cartão de agradecimento. 
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