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Comer pode ser divertido! Vamos nessa com a gente? 

 

NOME DA ATIVIDADE COMO FAZER 

 

3 

 

 

De olho no 

desperdício em 

casa 

 

Público alvo: 

alunos de todo o 

Ensino 

Fundamental 

 

Competências da 

BNCC:  

Comunicação  

&  

Responsabilidade 

e Cidadania 

 

Do que se trata: O desperdício faz parte da realidade de muitas famílias e 

combatê-lo é uma tarefa que exige bastante empenho por parte de todos 

em casa. No ambiente familiar como primeiro local de conhecimento do 

mundo por parte da criança, é importante que a família desperte a 

consciência para o tema.  

Essa atividade consiste na observação do desperdício de alimentos em 

casa.   

 

Objetivo: sensibilizar todos os membros da casa quanto ao desperdício de 

alimentos e recursos naturais, principalmente aqueles ligados diretamente à 

alimentação. Exemplo: água, detergente, álcool usado na higienização dos 

alimentos vindos da rua, excesso de embalagens de papel e/ou plástico, 

energia elétrica etc. 

 

Como fazer: 
 

- Os estudantes da casa terão a missão de fazer uma agenda semanal, a 

fim de anotar possíveis momentos de desperdício de todos da casa. Os 

casos de desperdícios deverão ser escritos no dia da semana como 

exemplificado no quadro abaixo: 

 

Aqui tem desperdício?  

Nomes do 

pessoal de 

casa 

 

segunda 

 

terça 

 

quarta 

 

quinta 

 

sexta 

Marina torneira 

aberta a 

toa 

  luz 

acesa a 

toa 

 

Fernando  sobra no 

prato 

   

      

 

- Ao final da semana os casos de desperdício poderão ser discutidos, a fim 

de que soluções para o problema sejam encontradas; 

- E quem tiver menos anotações no quadro poderá ganhar um agrado da 

família. Exemplo: a comida predileta, a escolha do filme na TV, um 

lanchinho diferente em casa a escolha do ganhador. 

 

Sugestões de situações para reflexão:  

✔ Desperdício de água nas torneiras;  

✔ Luz acesa em ambientes vazios;  
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Comer pode ser divertido! Vamos nessa com a gente? 
✔ Equipamentos ligados sem uso; 

✔ Desperdício de comida no prato; 

✔ Desperdício de alimentos na geladeira. 

 

 


