ATIVIDADES COM CRIANÇAS
VOCAÇÃO

UMA ATIVIDADE DA CAMPANHA:

Nessa atividade, a proposta é abordar o tema da alimentação saudável e sustentável com as crianças que frequentam a Vocação - Unidade Icaraí.

Metodologia:
Para contextualizar, será apresentado brevemente o que são
alimentos saudáveis e sustentáveis, abordando o novo guia
alimentar, diferença de rótulos e o uso de agrotóxicos na
produção (aproximadamente 15 minutos).
Depois dessa explicação, acontecerão as atividades.
A primeira atividade é sobre a origem dos alimentos. Para tal,
as crianças serão distribuídas em duplas e ganharão rótulos de
alimentos processado e ultraprocessado, e um alimento in
natura. O ideal é que o componente principal seja coincidente, como no exemplo abaixo:

Em grupos, por 20 minutos, elas deverão desenhar o caminho que cada um dos alimentos percorreu até chegar no consumidor. Serão disponibilizados revistas, papéis, canetas, lápis de cor, etc.

Frutas, verduras e legumes
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Com as representações finalizadas, os facilitadores irão perguntar, por 10 minutos:
Quais as dificuldades encontradas para desenhar esse caminho?
Teve algum alimento que foi mais fácil que o outro?
E, discutir com os participantes a diferença entre os tipos de
alimentos.
Após esse bate-papo será apresentado o vídeo “Agite-se
1
Antes de Beber”.

1

Veja o video no link https://www.youtube.com/watch?v=OM1bTtwH12w

Com o entendimento da cadeia em mãos, cada dupla receberá uma dupla de fruta, verdura ou legumes: uma orgânica e outra com veneno e terá que escrever as diferenças entre as duas: tato, cheiro,
cor, sabor, informações, etc. Além de descobrir qual delas é a orgânica e qual a convencional.
Após 10 minutos, cada grupo compartilhará as informações com os demais e os facilitadores explicarão as diferenças existentes.

Materiais necessários:
• Conjunto de rótulos, com o mesmo alimento base: processado, ultraprocessado;
• Frutas, verduras e legumes (orgânico e com veneno) que combinem com os rótulos;
• Revistas velhas para recorte e cola;
• Papéis;
• Canetinhas, lápis de cor;
• Projetor.
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