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 TEMPO DE AULA: 50 min
 CONTEÚDO: Texto dissertativo-argumentativo
 GÊNEROS TEXTUAIS: PLANO TEXTUAL
 EXPLANAÇÃO DO CONTEÚDO: aula expositiva
(slides) e dialogada.

 TEMPO PARA O REGISTRO VERBAL ESCRITO
DA AULA

 DA TEORIA À PRÁTICA: Atividades de fixação
 ATIVIDADE PARA CASA
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TEXTO I

Brasil é 10º lugar no ranking do desperdício de alimentos

No 10º lugar no ranking dos países que mais desperdiçam alimentos, o
Brasil faz parte da Campanha Stop Food Waste Day – Salve o Alimento!. A
mobilização aconteceu em mais de 10 países, entre eles Estados Unidos,
Inglaterra, Canadá, França, Alemanha, Espanha, Turquia, Japão e Austrália,
onde acontecerão ações que visam diminuir o desperdício de alimentos e
mostrar a importância do aproveitamento completo em receitas saudáveis
e sustentáveis. A campanha visa causar impacto social e ambiental para
ajudar a melhorar a posição do Brasil no ranking. A meta global é reduzir
50% do desperdício até 2030.
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TEXTO I

De acordo com dados da FAO Brasil – Organização das Nações
Unidas para a Alimentação e a Agricultura, 28% dos alimentos se
perdem no processo de produção agrícola e mais 28% são jogados
no lixo após chegarem às casas dos consumidores. No mundo, cerca
de 1,3 bilhão de toneladas de comida são descartadas por ano,
enquanto quase 800 milhões de pessoas passam fome.
Disponível em: http://envolverde.cartacapital.com.br/brasil-e-10o-lugar-no-ranking-do-desperdicio-de-alimentos/. Acesso em: 31 ago. 2018. ( Adaptado).
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TEXTO II

Lei inclui tema da educação alimentar e nutricional 

no currículo escolar

Os currículos dos ensinos fundamental e médio deverão incluir
o assunto educação alimentar e nutricional nas disciplinas de
ciências e biologia, respectivamente. É o que estabelece a Lei
13.666/2018, publicada no Diário Oficial da União no dia 17 de
maio de 2018.
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TEXTO III

8



TEXTO IV
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A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos
conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija um texto
dissertativo-argumentativo em norma padrão da língua portuguesa sobre o
tema Os desafios à alimentação do Brasileiro no Séc. XXI, apresentando
proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione,
organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para
defesa de um ponto de vista, apresentando proposta de intervenção que
respeite os direitos humanos.
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