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Nossos alunos não possuem hábitos 

alimentares saudáveis e após as pesquisas 

realizadas, os debates e as atividades que serão 

desenvolvidas, acreditamos que seja possível 
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tornando-os assim consumidores de alimentos 

mais saudáveis e naturais. 
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2. APRESENTAÇÃO 

 
Esta proposta pedagógica tem como principal objetivo apresentar 

informações aos alunos sobre aditivos químicos alimentares, mostrando aos 

mesmos que os aditivos são substâncias não nutritivas adicionadas aos alimentos 

industrializados com alguma finalidade, levando-os à compreensão dos malefícios 

que estes podem causar ao longo do tempo ou com o consumo excessivo dos 

mesmos. 

Com o desenvolvimento deste trabalho espera-se que nossos alunos 

passem a ter um olhar mais crítico em relação aos seus hábitos alimentares e 

comecem a se perguntar: Quanto de aditivo se ingere por dia? Quais são os 

malefícios que eles podem causar? Será que estamos nos alimentando de forma 

correta? Quais são as informações que os rótulos dos alimentos trazem? 

Muitas vezes por falta de tempo ou comodismo deixamos de preparar 

alimentos “frescos” como verduras e legumes e colocamos a culpa na correria diária, 

mas na verdade é mais prático consumirmos alimentos que muitas vezes já vem 

pronto, bastando aquecer. Sabendo que grande parte dos alimentos consumidos 

são industrializados é essencial que todos se informem sobre a qualidade de sua 

alimentação e selecione o que é menos prejudicial à sua saúde. Neste contexto o 

educador possui papel fundamental na formação de cidadãos conscientes e críticos 

quanto a manutenção de hábitos alimentares saudáveis. 

             

3. MATERIAL DIDÁTICO 

             
A presente unidade didática é composta por atividades que exploram o tema 

aditivos químicos alimentares. As atividades propostas são caracterizadas pela 

identificação prévia do que o aluno sabe sobre os conteúdos que serão explorados. 

No desenvolvimento das ações pedagógicas serão utilizados diferentes 

recursos que possibilitarão fazer a articulação do conhecimento informal com o 

formal, proporcionando a constatação de que o segredo de uma boa alimentação 

está na qualidade e na variedade dos alimentos. 

Mesmo sabendo da preferência de nossos alunos por alimentos 

industrializados como salgadinhos e refrigerantes, é preciso deixar claro que estes 



alimentos não substituem uma refeição e que poderão ser prejudiciais à saúde, pois 

contém vários aditivos químicos. 

Através de textos informativos, pesquisas, vídeos, filmes e outros materiais 

que os alunos terão acesso, eles irão obter as informações necessárias para que 

possam através dos conhecimentos adquiridos optarem por uma alimentação mais 

natural e saudável e consequentemente uma melhor qualidade de vida. 

 

3.1 ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

ATIVIDADE 1 

O objetivo desta atividade é diagnosticar os conhecimentos que os alunos 

possuem em relação ao tema aditivos alimentares e obter informações sobre seus 

hábitos alimentares. 

Esta atividade consiste em um questionário para levantar informações 

importantes para o desenvolvimento do projeto. Após o questionário construa um 

quadro com os resultados de todas as questões e apresente para os alunos. Oriente 

uma discussão em relação aos resultados obtidos. 

O questionário poderá conter várias perguntas, como por exemplo: 

 Como os alimentos são conservados em sua casa? 

 No passado, você sabe como se fazia para conservar os alimentos? 

 Você já ouviu falar em aditivos químicos alimentares? 

 Você costuma ler os rótulos dos alimentos que consome? 

 Quando você lê os rótulos, alguma informação em especial, lhe chama a 

atenção? Qual? 

 Você já observou que alguns rótulos/embalagens trazem siglas/códigos? 

Você sabe o que isso significa? 

Quanto à sua alimentação, responda: 

 O que você mais gosta de comer? 

 Você costuma tomar café da manhã? 

(   ) sempre 

(   ) às vezes 

(   ) nunca 

 



 Quando você toma café da manhã, o que costuma comer? 

_____________________________________________________________ 

 No período em que está na escola, geralmente você: 

(   ) toma lanche na escola 

(   ) traz lanche de casa 

(   ) não costuma comer durante esse período 

 No horário do almoço, geralmente você come: 

_____________________________________________________________ 

 Você faz lanche da tarde? 

(   ) nunca 

(   ) sempre 

(   ) às vezes 

 Você come frutas? 

(   ) sempre 

(   ) às vezes 

(   ) raramente 

 Você janta todos os dias? 

(   ) sim  (   ) não 

 Normalmente, o que você costuma comer à noite? _________________ 

 Você faz algum lanche antes de ir dormir? 

(   ) nunca 

(   ) às vezes 

(   ) todos os dias 

 O que costuma ingerir no lanche da noite? ________________________ 

 Você acha que algum alimento que você come pode fazer mal à sua 

saúde? Qual? Por quê? _______________________________________ 

 

ATIVIDADE 2 

Esta atividade tem como objetivo fazer o levantamento dos principais 

alimentos industrializados consumidos pelos alunos e a identificação dos aditivos 

químicos presentes nesses alimentos. 



O professor irá pedir para que os alunos tragam de suas casas rótulos e 

embalagens de alimentos. Esses rótulos serão classificados em grupos como: 

doces, bebidas, salgados. 

O professor irá organizar uma apostila com os símbolos dos principais 

aditivos químicos alimentares e seus respectivos significados. Os alunos serão 

organizados em grupos para identificar, através dos rótulos, os aditivos presentes 

em cada grupo de alimento consumido por eles, e irão preencher uma tabela para 

verificar quais são os aditivos que aparecem com maior frequência nos alimentos 

(rótulos). 

 

Complete a tabela de acordo com os produtos do seu grupo: 

Aditivos 
encontrados 

Produto 1 Produto 2 Produto 3 Produto 4 Produto 5 

Acidulantes      
Antioxidantes      
Antiumectantes      
Aromatizantes      
Conservadores      
Corantes      
Espessantes      
Estabilizantes      
Edulcorantes      
Umectantes      
Outros (quais?)      

 

1)- Consulte a tabela de aditivos alimentares e identifique os mais 

frequentes: 

2)- Qual dos produtos pesquisados contém maior número de aditivos? 

3)- Compare seus dados com os de seus colegas. Qual categoria de 

produtos contém maior quantidade de aditivos? 

 

Após o preenchimento da tabela os alunos irão fazer uma pesquisa no 

laboratório de informática para identificar as funções e os possíveis problemas de 

saúde que esses aditivos podem nos causar e poderão identificar entre os produtos 

analisados, quais os mais “perigosos” para nossa saúde. 



ATIVIDADE 3 

O principal objetivo desta atividade é levar alguns dos conhecimentos 

adquiridos pelos nossos alunos para toda a comunidade escolar. 

Após as pesquisas realizadas, a leitura dos textos informativos, vídeos e 

debates, os alunos irão confeccionar cartazes com os rótulos de alimentos com o 

objetivo de informar a toda comunidade escolar, quais são os principais aditivos 

químicos presente nos alimentos e os possíveis prejuízos que estes podem causar à 

nossa saúde com o consumo prolongado e/ou exagerado dos mesmos. Os cartazes 

serão colocados em locais estratégicos no pátio da escola. 

 

ATIVIDADE 4 

Filme: Super Size Me (2004) – A Dieta do Palhaço 

O objetivo que se pretende com este filme (documentário) é mostrar aos 

alunos a consequência de uma alimentação restrita a lanches rápidos (fast food) e a 

influência que a propaganda tem na vida das pessoas. 

O diretor Morgan Spurlok é cobaia de uma experiência alimentar: durante 

um mês ele se alimenta exclusivamente de produtos vendidos nas lojas Mc Donald’s 

para nos mostrar os males que uma alimentação exagerada em fast food pode nos 

causar. Ele se submeteu a exames antes, durante e depois da experiência para 

provar as alterações físicas e psicológicas que podem ocorrer. Nesse período (1 

mês) ele engordou 11 quilos, teve dores de cabeça, vômitos, fraqueza, sintomas de 

depressão, entre outros. Todos os profissionais de saúde consultados por ele o 

alertaram sobre os efeitos indesejáveis sobre seu corpo, porém, ninguém esperava 

nada de tão drástico. 

O documentário é muito interessante, vale a pena assistir e depois organizar 

um debate com os alunos. 

 

4. ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS 

 

As atividades na escola incluirão questionários, leitura de textos, debates, 

vídeos, filmes, pesquisa, confecção de cartazes. 

No início do desenvolvimento do projeto faremos um lanche onde os alunos 

irão trazer o que eles mais gostam de comer; no final do projeto faremos novamente 



o lanche como encerramento das atividades e para verificar se houve mudança nos 

alimentos trazidos pelos alunos. 

Antes do início das atividades será aplicado um questionário para o 

diagnóstico do conhecimento dos alunos em relação ao tema abordado. O mesmo 

questionário poderá ser aplicado no final do desenvolvimento do projeto para 

verificação da aprendizagem e também para identificar se houve mudança em seus 

hábitos alimentares. 

 

5. REFERÊNCIAS 

 

DCE. Diretrizes Curriculares da Educação Básica de Ciências. Secretaria do 

Estado de Educação, 2008. 

 

PARANÁ. Secretaria de Estado da Educação. Superintendência de Educação. O 
professor PDE e os desafios da escola pública paranaense: produção didático-
pedagógica, 2007. Curitiba: SEED/PR., 2011. V.2. (Cadernos PDE). Disponível em: 

<http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conte

udo=20>. Acesso em: DD/MM/AA. ISBN 978-85-8015-038-4.  

 

PARANÁ. Secretaria de Estado da Educação. Superintendência de Educação. O 
professor PDE e os desafios da escola pública paranaense: produção didático-
pedagógica, 2008. Curitiba: SEED/PR., 2011. V.2. (Cadernos PDE). Disponível em: 

<www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=2

0>. Acesso em: DD/MM/AA. ISBN 978-85-8015-040-7.  

 

STRASSACAPA, Nanci Marisa. Projeto Aditivos Alimentares: O que se Esconde 

por Trás do que Comemos. Projeto PDE 2010 – Universidade Estadual de 

Londrina, UEL, Londrina-Pr. 

 

Revista Nutr. Mutagenicidade e Antimutagenicidade dos Principais Corantes 

para Alimentos. Campinas, 13(2): 81-88, maio/ago., 2000. 

 

http://www.liberimago.com/2011/08/aditivos_quimicos_na_alimentacao.html 

 



http:/www.bases.bireme.br/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online acesso em 04/05/2012 

 

http://www.qmc.ufsc.br/qmcweb/artigos/aditivos.html acesso em 02/05/2012 

 

http://revistas.jatai.ufg.br/index.php/acp/article  

 

http://www.luzimarteixeira.com.br/wp_content/uploads/2012/04/aditivos_de_cor_e_s

abor_nos_alimentos.pdf  

 

http://www.unicamp.br/nepa/arquivo_san/volume_1_3_6_2011/2_Favero_et_al_sulfit

os_13-06-2011.pdf 

 

 

 

 


