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Plano de Aula  

AUTOR: ACRACCS – CISV (adaptado) 

PAÍS: Itália 

TÍTULO: Comer cerejas no Natal? 

FAIXA ETÁRIA 
ALUNOS: 

11 a 14 anos 

TEMA: Sazonalidade dos produtos & Distância 

DURAÇÃO: 80 minutos 

 
 

Competências: 

 Comunicação na língua materna; 
 Competências em ciências naturais e geografia; 

 Aprender a conhecer; 
 Competências sociais e cívicas; 
 Espírito de iniciativa e empreendedorismo; 

 Criatividade; 
 Cooperação e trabalho de grupo. 

 

Objetivos: 

 Aprender as épocas de produção das frutas; 
 Aprender as diferentes técnicas de conservação alimentar utilizadas ao longo dos 

anos; 
 Aprender que há diferentes climas a nível nacional e no mundo, e que as estações do 

ano variam conforme o hemisfério; 
 Promover a capacidade de pesquisa de informação, colocar hipóteses e chegar a 

conclusões; 
 Refletir sobre as consequências negativas dos padrões de consumo que temos no 

nosso dia-a-dia; 
 Sensibilizar a comunidade escolar para a importância de consumir fruta da época; 
 Colaborar e contribuir para uma tarefa conjunta. 

 

Atividades: 

Passo 0 – 1 semana antes de a aula ter lugar peça aos alunos para acompanharem os 
pais na ida ao supermercado e para anotarem que tipos de fruta encontraram à venda. 
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Passo 1 – Comece a aula pedindo aos alunos que identifiquem as frutas que conhecem, 
utilizando a técnica de brainstorming/chuva de ideias (ver glossário no blog do Projeto), e 
aponte no quadro as frutas identificadas; 
 
Passo 2 – Divida os alunos em grupos e atribua a cada grupo 5 frutas. Para cada fruta 
identificada, peça ao grupo para pesquisar quais as tradicionais áreas geográficas de 
produção do fruto e períodos de colheita [ex. Manga -> climas tropicais (maior produtor 
de manga no mundo: Índia) -> Abril/Maio]; 
 
Passo 3 – Peça aos grupos de alunos que reúnam a informação recolhida e elaborem 
uma lista conjunta de todas as frutas pesquisadas, áreas geográficas de produção e 
períodos de colheita (Poderá utilizar a Ficha de Atividade nº1 em anexo); 
 
Passo 4 – Peça aos alunos para identificarem na lista elaborada, os frutos que 
encontraram à venda no supermercado (Passo 0) – Quais dessas frutas estão a ser 
vendidas fora de época?   
 
Passo 5 – Desafie os alunos para colocarem e investigarem 2 hipóteses para justificar a 
venda dessas frutas fora da época de produção e colheita: 
 Hipótese 1 – A fruta vem de países de outro hemisfério.  
 Hipótese 2 – A fruta foi preservada com recurso por exemplo à congelação, 
desidratação ou conserva. 
 
Passo 6 – Para a Hipótese 1 sugira aos alunos que calculem a viagem que a fruta fez e 
que façam uma estimativa de como esses custos de transporte afetaram o preço final 
(Poderá utilizar a Ficha de Atividade nº2 em anexo); 
 
Passo 7 – Para a Hipótese 2 sugira aos alunos que investiguem os vários métodos de 
preservação de fruta utilizados ao longo dos tempos e quais as vantagens e 
desvantagens de cada um desses métodos de preservação (Poderá utilizar a Ficha de Atividade 

nº3 em anexo); 
 
Passo 8 – Em conjunto reflitam sobre as razões que levam as pessoas a quererem 
consumir frutas fora de época e criem um anúncio para encorajar as pessoas a 
privilegiarem o consumo de fruta da época.    
 
 

Questões para discutir: 

- Qual o impacto ambiental de comer frutas fora de época? 
- Quais os benefícios para a saúde ao privilegiarmos o consumo de alimentos da 
época? 
- Relativamente ao custo do final do produto, que percentagem é paga ao produtor, 
que percentagem é destinada a pagar o valor do transporte e que percentagem é 
para os distribuidores? Há diferenças entre as percentagens nos produtos sazonais e 
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nos não sazonais?  Em que situação são os produtores/agricultores mais 
prejudicados? 

 
 

Materiais e equipamentos necessários: 
- Quadro e giz/marcadores (para anotar as frutas referidas pelos alunos); 
- Acesso à internet e/ou biblioteca com bibliografia adequada à temática da atividade. 
 
 

Ferramentas de Ensino: 

- Fichas de atividade em anexo. 
 
 

Sugestões: 
Caso não seja possível desenvolver esta atividade numa só aula, implemente-a ao longo de 4 
aulas utilizando a seguinte divisão: 

Aula 1 – Peça como TPC o Passo 0 (5 minutos) 
Aula 2 – Implemente o Passo 1 e o Passo 2, e peça aos alunos para fazerem a 
pesquisa como TPC (20 minutos) 
Aula 3 – Implemente o Passo 3, Passo 4 e o Passo 5, e peça aos alunos para 
realizarem o Passo 6 e o Passo 7 como TPC (20 minutos) 
Aula 4 – Implemente o Passo 8: Depois do debate divida os alunos em grupos e apele 
à sua criatividade - Podem optar por realizar um cartaz para colocarem na escola, um 
vídeo para partilharem nas redes sociais ou até escrever um artigo para o jornal da 
escola e/ou para o jornal local. A realização do anúncio pode ser feita em sala de aula 
(40 min) ou como TPC e depois apresentada em sala de aula (20min) consoante o 
tempo disponível. 
 
 

Anexos: 
- Ficha de Atividade 1 – “Comer fruta na época certa” 
- Ficha de Atividade 2 – “A viagem da fruta” 
- Ficha de Atividade 3 – “Métodos de preservação da fruta”  
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Ficha de Atividade 1 – “Comer fruta na época certa” 

Nome da Fruta Área tradicional de produção Período de colheita 
Está à venda no 
supermercado? 
(assinalar com um X) 
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Ficha de Atividade 2 – “A viagem da fruta” 

Nome da Fruta 
Distância entre a nossa cidade e o 

local de produção (em Km) 
Custos de transporte estimados 

Impacto do Preço final (% 

do preço relacionada com os 
custos de transporte) 
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Ficha de Atividade 3 – “Métodos de preservação da fruta” 

Método de Preservação 
Ano / Década de 

criação 
Vantagens  Desvantagens 

    

    

    

    

 


