
  

PLANO DE AULA  

Tema:A fome em nosso país Data: 

Ano:5º a 9º Professor(a): 

Disciplina: Escola: 

 Conteúdo 
Realidade da fome no Brasil e o problema da desnutrição 

Objetivos Informar sobre a realidade da fome no Brasil e discutir sobre o problema da desnutrição. 

Avaliação A avaliação será baseadas na participação, seguindo instruções e simples observação das 
habilidades e competências demostrada pelos alunos e elaboração das atividades. 

Materiais /Equipamentos  

 

Desenvolvimento 

Explicar que todos nós já sentimos fome: o estômago “ronca”, sentimos cansaço, mau humor, etc. 
Porém, algum tempo depois (questão de horas ou minutos) nos alimentamos e a 
fomepassaemseguida.Masexistem pessoasquesentemfomeepassammuitashorasoudias 
semcomereatémesmováriosanossemcomidasuficiente. 

Isso acontece com pessoas extremamente pobres e existe em nosso país e também em outras 
regiões do mundo. 
Quandoumapessoaficamuitotemposem receberomínimodealimentosdequeprecisa 
parasobreviver,oorganismoenfraqueceeapessoapodeadoeceremorrer.Milhõesdepessoas 
morremdefometodososanos.Aspessoasbastanteenfraquecidaspelafaltadealimentossão 
denominadasdesnutridas,ouseja,sofremdedesnutrição,queéumadoençacausadapelafalta 
oupelaquantidadedealimentosinsuficienteparamanterasaúde. 
Afomeexistenomundointeiro:empaísespobrescomoaEtiópia,ÍndiaePerueempaíses 
ricoscomoaAustráliaeEstados Unidos. 
Ninguémpassafomeporvontadeprópria.Muitaspessoasestãodesempregadasenãotêm dinheiro para 
comprar comida. Outras não trabalham porque já estão muito velhas ou ainda 
sãomuitojovensouencontram-semuitodoentes.Hátambémquemtrabalhamasnãoganhao 
suficienteparasustentarafamília. 
Algumas famílias recebem ajuda do governo para comprar comida, principalmente em países ricos. 
Existemáreasondehámaiornúmerodepessoasdesnutridas.Essasáreascorrespondema países pobres 
que no passado foram dominados por países da Europa e transformados em 
colônias.Hojeemdiaessespaísessãoindependentesmasafomeaindaexisteporváriosmotivos,dentreeles
aterraruimparaocultivo,oaumentodapopulaçãoeaocorrênciadeguerras. 

Muitasvezesosagricultoresperdemsuascolheitaspordesastresdanaturezacomosecas, 
tempestades,nuvensdegafanhotos,etc.Quandoessesagricultorestêmdinheiro,compramos alimentos 
de outro local, mas se eles não têm dinheiro (pois a plantação fracassou e não foi vendida) acabam 
passandofome. 

A produção de alimentos é maior que a capacidade de consumo do mundo inteiro. Mas então por 
que existem pessoas famintas? Por que em certas regiões os alimentosproduzidos são 
vendidosenemtodostêmdinheiroparacomprá-los.Hásituaçõesemqueaproduçãode 
alimentosémuitomaiordoqueavenda.Osalimentossobrameapodrecem. 

Outras regiões não conseguem produzir a quantidade de alimentos de que precisam e nem têm 
dinheiro para comprar de outros lugares. 
Assim, em alguns lugares há alimentos demais e em outros, de menos. 
Àsvezesoproblemasedápeladificuldadenotransportedealimentos.Porexemplo:seo pão foi produzido 
em grande quantidade e sobrou, é difícil transportá-lo para outro lugar do 
mundoondeestejafaltandosemqueanteseleendureçaouatémesmoapodreça. 
Masoprincipalmotivopelo qualosalimentosnão chegamatodoséafaltadedinheiro.A comida só é 
vendida a quem pode pagar por ela. Alguns países ricos ajudam os países pobres enviando-
lhesalimentosemperíodosdefomemasissosóajudaporpoucotempo. 

Todospodemedevemajudaracombaterafome.Pequenasatitudesnodia-a-diapodem ser de grande 
ajuda.Aquiestão algumas sugestões: 

Presteatençãoaosalimentosquecome.Leiaosrótuloseprocuresaberdeondeeles 

vierampoisvocêvaidescobrirquemuitosalimentossãoproduzidosnosmaisdiversosEstados, regiões, 
países,etc.; 

Busque informações a respeito das organizações que lutam contra a fome. Procure entender 

melhor esse problema para ajudar cada vez mais; 

Aproveite ao máximo os alimentos que come: muitas vezes as pessoas jogam fora as 

cascasdefrutaseverduraseoutraspartesdealimentosquepoderiamseraproveitadas.Des- 
prezaralimentosenquantohápessoasfamintasnomundo nãoéummodocorretodeagir! 



 

 

Desenvolvimento 

 

Como aproveitar os alimentos ao máximo: dicas 

 

Comoditoanteriormente,umadasmaneirasdecolaborarmoscomaquestãodafomeem 

nossopaísenomundoénãodesperdiçandoosalimentos.Paraisso,existemalternativascomo: 

 

Ascarnescostumamserosalimentosmaiscarosmasexistemalimentosquepossuem valor nutritivo 

semelhante a exemplo do arroz com feijão (juntos), ovo, leite, milho, vegetais verde-

escuroselegumes.Emalgunslocaisascarnesdepeixeedefrangosãobemmaisbaratas 

queadevacaepossuemomesmovalor nutritivo; 

Umfrangoassado,cozidoouem pedaçosésuficienteapenaspara4ou5pessoas.Mas se esse frango for 

desfiado, poderá alimentar cerca de 8 pessoas ou mais. O mesmo acontece 

comacarnebovina,moídaoudesfiada; 

 

Aproveitarassobrasdealimentos:acarnequesobrouhojepodevirarumatortasalga- 

danodiaseguinte,orestantedoarroztransformadoembolinhosourisotoeassimpor diante. Use sua 

criatividade! Mas sempre com cautela: observe a forma correta de conservação e preparo 

dosalimentosevitandoestragosecontaminação; 

Comprarmais verdurasefrutasemvez derefrigerantes,biscoitos,doces,salgadinhos, 

bebidasalcoólicas,cigarro...Muitaspessoasdizemquenãotêmdinheiropara“fazerfeira”mas gastam o 

dinheiro comprando alimentossupérfluos; 

 

Comer diferentes tipos de frutas e verduras, comprando-as na época da safra, que é quando 

estão mais baratas e mais nutritivas; 

 

Utilizar algumas cascas e folhas de frutas e verduras como adubo ou até mesmo para fazer 

receitas de alimentos (sucos, geléias, doces, etc.). Consulte algumas receitas no caderno de 

atividades práticas. 

 

Consulte algumas sugestões de receitas na cartilha de atividades. 

 


