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Plano de Aula  

AUTOR: ACRACCS – CISV (adaptado) 

PAÍS: Itália 

TÍTULO: Do campo para o prato: tanto trabalho para fazer a nossa comida!  

FAIXA ETÁRIA 
ALUNOS: 

8 a 10 anos 

TEMA: Cadeias de abastecimento alimentar 

DURAÇÃO: 50 minutos 

 
 

Competências: 

 Comunicação na língua materna; 
 Competências básicas em ciência e geografia; 

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

 

Objetivos: 

 Perceber o conceito de cadeia de abastecimento alimentar e ser capaz de aplicar o 
conceito a determinados tipos de alimento; 

 Perceber e utilizar o conceito de setores de produção; 
 Aprender que a importância relativa dos três setores de produção mudou ao longo 

dos tempos e que a importância do setor primário tem diminuído na europa; 
 Fortalecer a capacidade de obter e comparar informação; 
 Promover a utilização de esquemas e gráficos. 

 

Atividades: 

Passo 1 – Escolha juntamente com os alunos um produto alimentar que costumam 
consumir em casa ou no refeitório da escola; 
 
Passo 2 – Construa com os alunos a cadeia de abastecimento alimentar do produto 
escolhido – inclua as várias atividades laborais que contribuem para a criação, 
processamento, distribuição, comercialização e entrega desse produto alimentar; aponte 
essa cadeia de distribuição no quadro e peça aos alunos para copiarem para os cadernos; 
 
Passo 3 – Explique aos alunos que as atividades que contribuem para a criação de um 
certo alimento têm várias características e envolvem vários setores – primário, 
secundário e terciário. Aponte na cadeia de abastecimento construída, os setores 
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envolvidos e juntamente com os alunos descreva os modos de produção (pequena ou 
grande escala), distinguindo o que é produção manual do que é produção industrial, 
referindo também as remunerações salariais médias de cada um dos setores.   

 

Questões para discutir: 
- De onde vêm os alimentos que ingerimos? 
- Que percentagem do preço de um produto é recebida pelo produtor/agricultor? 
Será que a distribuição de valor dentro da cadeia de abastecimento é justa? 
- Quais os impactos das alterações que se têm verificado no peso dos diferentes 
setores na economia, ambiente e sociedade?  

 

Materiais e equipamentos necessários: 
- Quadro e giz/marcadores (para elaborar a cadeia de abastecimento alimentar). 
 

Ferramentas de Ensino: 

- Lista de alimentos consumidos no refeitório. 
- Números da população empregada por setor de atividade económica – PORDATA - 
http://www.pordata.pt/Portugal/Popula%C3%A7%C3%A3o+empregada+total+e+por+sector
+de+actividade+econ%C3%B3mica-32  
 
 

Sugestões: 
 
Conforme os alimentos escolhidos, proponha aos alunos que entrevistem um produtor 
agrícola, ou alguém envolvido na transformação do produto agrícola. (Ex.: Se o alimento 
escolhido for o pão, podem entrevistar um padeiro.)  
 
Pode também utilizar esta atividade para explorar de forma mais aprofundada as diferenças 
entre os três setores económicos (primário, secundário e terciário) e a sua evolução ao 
longo dos tempos: 

Neste caso, peça aos alunos para entrevistarem os membros da sua família (avós, 
pais, tios, etc.) e perguntarem quais são ou foram os seus empregos. Peça aos alunos 
para apontarem num caderno as respostas, colocando à frente de cada resposta o 
ano de nascimento da pessoa que respondeu (ex. Agricultor -> 1940), e identificando 
qual o setor correspondente à profissão indicada.  
Em sala de aula, juntem todas as respostas e percebam se o número de pessoas a 
trabalhar por setor se alterou de geração para geração, compare os resultados à 
tendência nacional, e caso o peso do setor primário for menor, debata com os alunos 
como é que os trabalhadores agrícolas conseguem produzir comida para tanta gente, 
se são cada vez menos a trabalhar?  
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