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mas aqui

NÃO!

da comida acaba 

NO LIXO

Combate ao desperdício alimentar

para nada faltar
para nada desperdiçar
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FICHA ECOEDUCATIVA · Combate ao desperdício alimentar

RESTOS NO PRATO #1 
Para educadores · São apontadas algumas causas para o desperdício alimentar no almoço escolar, como:
porções desajustadas à idade, horário de almoço desadequado, insatisfação com o aspeto da refeição, oferta alimentar desenqua-
drada das preferências infantis, vontade de despachar a refeição para ir brincar, ambiente ruidoso ou desagradável na cantina e falta 
de acompanhamento de adulto(s) para incentivar o consumo.

Pinta 2/5 do prato (à direita).

“Não tinha apetite!” “Só como tudo quando me dizem para comer!”

“Vi outros meninos a deixarem, também deixei!”  

“Tinha pouco tempo para comer!”

“Estava com pressa para ir brincar.” 

“Estava muito barulho na cantina.” 

“A comida era muita!”  

“Não gostava da comida.”

“Estava mal cozinhada.”

“Preferi comer guloseimas.”

(outra razão) (outra razão) 

*Se comes em casa, podes 
fazer o mesmo tipo de 
exercício, lembrando-te da 
última vez que desperdiçaste 
comida, neste caso, em casa.

Pensa na última vez que deixaste
comida no prato da cantina da escola*. 

Assinala a razão, ou razões, que te levaram a deixar um restinho.

Constrói, em turma, um cartaz com: um gráfico de barras com os resultados obtidos 
na turma e um mote que convide todos a não deixarem “restos” nos pratos.

Debate, em pequeno grupo e depois em grande grupo, as razões mais selecionadas.

Expõe (exponham) os vários 
trabalhos criados na cantina 
da escola.

Podem criar, por exemplo,
um “DIA ZERO DESPERDÍCIO!”.

Desperdiçar alimentos é desperdiçar nutrientes que asseguram
a energia necessária à concentração e ao rendimento escolar.

É também desperdiçar energia e recursos gastos com o cultivo,
a produção, o transporte, o armazenamento e a preparação dos alimen-
tos. É tempo de deixarmos tudo “em pratos limpos”!

p.2

Em Portugal, e em grande parte 
do mundo ocidental, em média, 
2/5 do que colocamos no prato 
acaba no lixo.

Isto quer dizer que colocamos no prato 
mais do que acabamos por comer!

Quais serão as razões?!...

para nada faltar
para nada desperdiçar
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FRUTAS E LEGUMES #2

p.3

Pensa em três frutos e dois vegetais que gostes muito. Desenha-os aqui.

Estima-se que 1/3 da comida 
produzido no mundo acabe no 
lixo.

Desde a colheita até ao consumo, exis-
tem muitos tipos de alimentos que se 
perdem, mas os frutos e vegetais são 
dos mais desperdiçados (42%).

1% Fish and SeafoodOil seeds and pulses 3%

Fruits and
vegetables

42%
Roots and

tubers
18%

Cereals
22%

Meat
5%

Dairy
9%

Discute, com
um colega, se estes frutos e vegetais que desenhaste são “bonitos” ou “feios”.

Traduz, com ajuda de um adulto e/ou 
de um dicionário inglês/português, 
as legendas do gráfico ao lado. 

Da próxima vez que escolheres, ou ajudares a escolher, a 
fruta e os legumes, fá-lo pelo cheiro, pelo tato e pelo 
paladar, em vez de, apenas, pela cor, forma, tamanho e 
brilho. Claro que, se a fruta e os legumes em casa começa-

rem a ficar muito maduros, está na hora de preparar umas 
saladas, batidos, refrescos, gelados, marmeladas e doces.
É tempo de comer “tutti i frutti” (todas as frutas!) e, já agora, 
“tutte le verdure” (todos os legumes!) sem desperdícios!

Avalia as frutas compradas com outros sentidos, para além da visão - coloquem vendas nos olhos!: 
· com o olfato - como é que estas cheiram; 
· com o tato - como é a sua consistência; 
· com o paladar - como é que estas sabem (façam uma salada de frutas “feia”!). 

Visita, com o teu professor e colegas, uma feira/um mercado/ou um super-
mercado local e compra(em) frutas demasiado maduras ou “feias”.

Regista as conclusões obtidas e conversa, em turma, sobre os resultados. 

com as legendas em português e com recortes - reutilizando, preferencialmente, 
revistas -, dos alimentos correspondentes a cada parcela.

Recria o gráfico acima, em grandes dimensões: 

É PRECISO NÃO CONFUNDIR O SABOR COM O ASPETO.
A fruta e os vegetais podem não ter o formato idealizado, mas serem bem saborosos. 

Sabias que devemos 
COMER CERCA DE 5 
parcelas de frutas e 
vegetais por dia?!...

Para educadores ·  Todos os anos, são descartados cerca de 50 milhões de toneladas de frutas e legumes cultivados, 
na Europa, por serem do tamanho errado ou estarem deformados. Estudos suecos apontam para a banana ser a fruta mais desper-
diçada nas lojas devido, simplesmente, a ter manchas castanhas ou pequenas pisaduras. Na Austrália, 90% dos tomates comestí-
veis, em 2017, foram desperdiçados devido, apenas, à sua aparência.

para nada faltar
para nada desperdiçar
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FOME E FARTURA #3

p.4

20% do nosso lixo é comida que daria 
para alimentar 360 mil portugueses 
que passam fome.

Desperdiçar comida é desperdiçar sustento, 
dinheiro, trabalho, energia e recursos. 

Estima-se que cada português
desperdice 97 quilos de comida
por ano.

Para educadores ·  “A comida é uma arma: não a desperdices.” este era um dos motes que se podia ler num cartaz da 
segunda guerra mundial, sobre o combate ao desperdício alimentar, num tempo de racionamento global. Estudos apontam que, 
atualmente, o facto de os gastos com a alimentação pesarem pouco relativamente a outras despesas, não constituirá estímulo 
suficiente para o combate ao desperdício de alimentos. No entanto, em entrevistas dedicadas, para além das preocupações 
ambientais e económicas, a dimensão ética do problema - a associação moral entre desperdício e miséria -, foi dada como das mais 
relevantes, para a reflexão/mudança individual (fonte: PERDA, 2012).

Quantos quilos de comida desperdiça a tua 
família nuclear (quem vive na tua casa)?
Explica porquê. 

Cada família desperdiça cerca de 20% dos alimentos que compra. Portanto, deita fora 
cerca de 100 euros, se gastar 500 euros mensais em alimentação. Preenche o quadro.

E todos os alunos da tua turma? Explica porquê.

Gastos mensais 
com alimentação:

20% de desperdício, 
equivalente a: 

500€

100€

600€ 700€ 800€ 900€ 1.000€

A COMIDA É UMA ARMA: NÃO A DESPERDICES!
COMPRA SABIAMENTE · COZINHA COM CUIDADO · COME TUDO
SEGUE O PROGRAMA NACIONAL DE NUTRIÇÃO DURANTE A GUERRA.

para nada faltar
para nada desperdiçar
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FOME E FARTURA #3

p.5  

continuação

Questiona os teus pais sobre os gastos mensais que têm com a alimentação e completa o 
texto seguinte.

Lá em casa, gastamos cerca de ___________ euros em alimentação, por mês, sendo que - se desperdiçamos 20% dos 

alimentos que compramos -, “deitamos fora” __________ euros. Este dinheiro “deitado ao lixo”, daria para investir, poupar 

ou comprar muitas coisas, como: 

Entrevista um adulto mais velho - como avós, tios-avós -, 
sobre o desperdício alimentar nos seus tempos de infância.
Antes de efetuares a entrevista, faz um guião, em conjunto com o teu professor, 
de perguntas a colocar (por exemplo, “Era habitual deixar sobras no prato?”,
“O que faziam com os restos?”, “Os restos iam para o lixo?”).

• Grava, com a respetiva permissão, a entrevista.

• Escuta e discute, em turma, os resultados obtidos.

• Compara, em grupo, o “antigamente” com o “agora”,  
 ao nível do desperdício alimentar.

1/4 dos alimentos
que são desperdiçados no mundo
dariam para alimentar 870 milhões 
de pessoas que passam fome.

A doação de alimentos, ainda em condições de 
serem consumidos, poderá ser um modo de 

combater a fome e as carências alimentares, mas, 
comprar, apenas o necessário para se nutrir, é garan-
tir a disponibilidade de alimentos para outros. 

O desperdício alimentar é uma afronta moral, é tempo 
de dizer basta à fome e à fartura, e de consumir 
apenas o quanto baste, “para nada faltar, para nada 
desperdiçar”.

para nada faltar
para nada desperdiçar
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COMIDA NO LIXO #4

p.6

A comida não é lixo, é sustento: 
mas, em média, seis camiões de 
lixo, de alimentos adequados ao 
consumo, são perdidos ou des-
perdiçados a cada segundo*.

Para educadores 
Uma grande percentagem de comida própria para consumo acaba em aterros. A degradação destes restos alimentares em 
aterros produz metano, um gás de efeito estufa. Sendo que, se a produção de alimentos fosse um país, seria o terceiro maior 
emissor de CO₂ do mundo. O desperdício de alimentos representa, também, cerca de 30% do uso de água e de terra.
A comida tem um custo e deitá-la fora - em boas condições -, aumenta esse custo, somando-se o custo da recolha, do transporte 
e da deposição/tratamento da mesma, enquanto resíduo.

Interpreta, com ajuda do teu professor, 
a imagem ao lado. 

Coloca por ordem, da “mais desejável” para a “menos desejável”, o tipo de ações que deve-
mos tomar, relativamente ao combate ao desperdício alimentar.

*Fonte: Relatório Cidades e Economia Circular dos 
Alimentos (2019), da Ellen MacArthur Foundation  

Prevenção

Doação

Reciclagem

Outra
valorização

Eliminação

Alimentos para animais

Mais
desejável

Menos
desejável

Hierarquia dos resíduos alimentares
Fonte: adaptado de TCE - Luta contra o desperdício alimentar: uma oportunidade para a 
UE melhorar a eficiência na cadeia de abastecimento alimentar, 2016, p.11

PREVENÇÃO  |  ALIMENTOS PARA ANIMAIS  |  DOAÇÃO  |  ELIMINAÇÃO  |  OUTRA VALORIZAÇÃO  |  RECICLAGEM

1º 2º 3º 4º 5º 6º

Reciclar os restos alimentares pode ser feito por compos-
tagem! Compostar é uma forma de transformar os resíduos alimentares em 

adubo, para enriquecer os solos.

Procura no dicionário o significado da palavra “compostagem”. 
Escreve-o aqui. 

Verifica, com o teu professor, se existem soluções de composta-
gem comunitária, para escolas do concelho (e se houver, adiram!).

· 

· 

para nada faltar
para nada desperdiçar
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COMIDA NO LIXO #4

p.7

Para além da compostagem, os restos alimentares 
não aproveitáveis podem ser encaminhados para “va-
lorização orgânica”.

Verifica, com o teu encarregado de educação, se existem 
soluções de valorização orgânica de biorresíduos na tua 
zona de residência (e se houver, adiram!).

Nem todos os restos alimentares, ou da preparação das refeições, podem ser encaminha-
dos para valorização orgânica. Descobre, dos listados abaixo, os que são valorizáveis/recicláveis, encaixando-

-os nos quadradinhos.

Qual dos equipamentos seguintes é um compostor? Assinala-o e escreve o nome dos restantes.

Atualmente, os restos alimen-
tares e da confeção das refei-

ções representam quase metade 
do nosso saco de lixo (40%).

Prevenir a produção de resíduos 
alimentares é a palavra-chave, mas 
para os restos que não se conseguiu 
evitar, existem ainda soluções para 
não se transformar alimentos em 
lixo! Doar as refeições e os alimentos 

que estão em bom estado, encami-
nhar alimentos para comida de 
animais, reciclar por compostagem 
doméstica ou comunitária, ou por 
valorização de biorresíduos, valorizar 
através da produção de energia e, só 
mesmo em última hipótese, colocar 
em aterro.

Alimentar seres vivos e não aterros é 
o desafio!

SOPA  |  BORRAS DE CAFÉ  |  CASCAS DE OVOS  |  SAQUETAS DE CHÁ  |  PÃO  |  RESTOS DE VEGETAIS  |  LEGUMES  |  
BOLOS  |  SOBRAS DE COMIDA  |  ÁGUAS RESULTANTES DA LAVAGEM DE ALIMENTOS  |  FRUTAS

continuação

para nada faltar
para nada desperdiçar


