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

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

•   Escreva a data e o nome da matéria: História, 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 

Na aula de hoje, vamos entender um pouco sobre as transformações da alimentação a 

partir do século XIX e XX. 

As transformações da alimentação a partir do século XIX e XX. 

A alimentação da humanidade foi, ao longo dos anos, influenciadas pelas evoluções 

tecnológicas ocorridas no modo de produção, na agricultura, na indústria, nos transportes, 

na distribuição e consumo dos alimentos. 

No século XX, importantes acontecimentos transformaram a alimentação da humanidade. 

Com o desenvolvimento do transporte marítimo e ferroviário, facilitou- se o comércio e o 

abastecimento dos gêneros alimentícios agrícolas entre os países; uso de máquinas a vapor 

no processamento dos cereais aumentou a velocidade e a capacidade de produção. A 

pasteurização do leite e a tecnologia da refrigeração, e o desenvolvimento de outras técnicas 

de conservação dos alimentos, tornou possíveis a importação dos gêneros alimentícios. 

                              

 Assista ao vídeo sobre história da alimentação: HTTPS://youtu.be/pY8SCYI3Ro4  

https://youtu.be/pY8SCYI3Ro4
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As transformações no consumo alimentar da sociedade, com o aumento do consumo de 

alimentos industrializados (geralmente mais ricos em gorduras, sal e açúcar), a alimentação 

fora do lar e as modificações no estilo de vida, acarretaram no surgimento de novas doenças. 

                           

Atividades- Responda de acordo com o texto: 

1) Quando ocorreu a transformação da alimentação da humanidade e como se deu? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

2) Escreva sobre algumas formas de conservações dos alimentos. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

3) O que são alimentos industrializados? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

    

 

 


