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Escola Municipal Professor Sebastião Vayego de Carvalho 

Nome do aluno:  Semana 31 

Professoras: Luciana/Laís/ Mª Elisabete, 

Abigail e Claudia/Sandra 

Data:19 de outubro Turma: 4º ano A, B e C 

Componente Curricular: Geografia Entrega até: 25/10/2021 

Instruções: 

• Escreva o cabeçalho e o nome da matéria: Geografia, se você for realizar as 

atividades no caderno. 

• A impressão é opcional. 

• Faça as atividades com capricho e letras legíveis. 

• Qualquer dúvida, fale com sua professora.  

       Projeto Alimentação 

 

Leia e faça o que se pede: 

Na aula de Geografia, você vai entender um pouco que, ao longo do tempo, os alimentos 

que eram mais consumidos pela população mudaram muito com a chegada da indústria 

alimentícia, em que os alimentos passaram a ser comercializados. 

Com os tipos de alimentos “artificiais”, a população passou a ter grandes problemas de 

saúde ao longo dos tempos, a forma com que os alimentos foram vistos e o tipo de alimento 

que passaram a ser mais consumidos pela população mudaram muito. Por volta da década 

de 1950, grandes partes das famílias brasileiras plantavam, criava animais e faziam as 

próprias comidas que consumiam, como: doces, queijos, linguiça e assim por diante.  

 

A alimentação e a cultura 

O hábito alimentar é um aspecto marcante no estabelecimento de diferenças e semelhanças 

culturais entre os povos. 

Esse padrão está relacionado aos recursos ambientais e econômicos, mas também aos 

nutrientes. A permanência de certos hábitos alimentares é cultural, aprendida e transmitida  
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nos núcleos familiares e nas comunidades.            

 

Com o tempo, os alimentos passaram a ser comercializados; com o desenvolvimento da 

indústria alimentícia, de eletrodomésticos como a geladeira, com o ritmo de trabalho e com 

o salário mensal surgiu à necessidade de estocar e conservar esses alimentos, pois as 

pessoas compravam alimentos para o mês inteiro. 

                                          Produtos Industrializados 

                                 

Os alimentos fazem uma síntese da história e do modo de vida de um povo. Podem expressar 

as características de um lugar, são capazes de indicar os aspectos físicos e humanos de 

uma determinada região. Os tipos de alimentos cultivados em uma região podem expressar 

uma diversidade de características, tais como, o tipo de clima, os principais tipos de solos, 

as migrações existentes, os grupos étnicos, as influências exteriores, bem como as 

características culturais. Os hábitos alimentares dos povos não se limitam apenas aos 

aspectos materiais, são historicamente construídas e geograficamente disseminadas no 

tempo e no espaço. Neste sentido podemos atribuir à formação sociocultural dos povos 

através dos seus hábitos alimentares. 
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Assista ao vídeo sobre alimentação: HTTPS://youtu.be/eLq3GzSDnZc  

 Agora responda de acordo com o texto 

A) Ao longo do tempo, a forma com que os alimentos foram vistos e os tipos de  alimentos 

que passaram a ser mais consumidos pela população mudaram muito. Explique essas 

mudanças. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

B) Com o desenvolvimento da indústria alimenticia, e de eletrodomésticos como a 

geladeira, com o ritmo de trabalho e com o salário mensal, qual a necessidade que 

surgiu? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

C) Os tipos de alimentos cultivados em uma região o que podem expressar? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

D) As novas tecnologias identificaram o consumo e a dependência do que?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

https://youtu.be/eLq3GzSDnZc

