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Comer pode ser divertido! Vamos nessa com a gente? 
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Do que se trata: trabalhar alimentos da cultura indígena ou até mesmo outros 

grupos de alimentos. 

 

Por dentro de EAN: O professor poderá fazer uma breve pesquisa de pelo 

menos três alimentos indígenas, tais como mandioca, milho e amendoim. A 

partir daí passar informações básicas, tais como a origem desses alimentos no 

Brasil, seus nutrientes importantes para o nosso corpo e algumas sugestões 

de preparações culinárias.  

 

Dica: Acesse O Livro Alimentos Regionais Brasileiros do Ministério da Saúde. 

Disponível em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/alimentos_regionais_brasileiros_2e

d.pdf 

 

Objetivos: levar os estudantes a conhecerem outros tipos de alimentos e sua 

importância para o organismo, bem como a maneira correta de escrevê-los 

consequentemente aumentando o repertório de palavras dos alunos. 

Como fazer: Assim como a mandioca, muitos outros alimentos são de origem 

indígena. Convide os alunos a descobrirem os nomes desses alimentos no 

Jogo da Forca.  

 

- Faça o desenho da forca numa folha de papel e pense em um alimento de 

origem indígena. Sob a forca, faça um traço para cada letra da palavra que 

você pensou e peça para que os participantes da família, um de cada vez, 

digam as letras do alfabeto que eles acreditam estar nessa palavra.  

 

- A cada letra certa, complete o traço correspondente. A cada letra errada, 

desenhe uma parte do corpo do enforcado. 

 

Exemplos de alimentos que fazem parte da cultura indígena: mandioca, 

milho, guaraná, pequi, jabuticaba, araçá, amendoim, caju, maracujá, cajá.  

Caso os alunos não conheçam alguns desses alimentos, mostre fotos de 

internet/revistas ou o próprio alimento para mostrar a eles e conte um pouco 

sobre cada um. 
 

DICA: Escolha outros temas referentes à alimentação para usar no jogo da 

Forca, como por exemplo, “Alimentos presentes nas festas juninas”, ou 

“Alimentos que costumamos comer na alimentação escolar” para que 

eles possam ser encorajados a experimentar. 
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