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1. DADOS DA PROFESSORA 

 

 

Nome: Selena Carvalho Martins 

CPF: 171.134.411-87 

Endereço eletrônico: selena.martins@yahoo.com.br 

Telefones de contato: Residencial (62) 3225-3044 / Celular (62) 98171-4979 

Unidade Acadêmica: IFG -Campus Goiânia 

Link para Curriculum Lattes: http://lattes.cnpq.br/4789830339229432 

 

2. Atividades 
 

2.1 – Apresentação de debate sobre o filme “Muito além do peso” 

Objetivo: Criar um ambiente propício para a discussão da cultura e qualidade 

alimentar na atualidade, focando no produto industrial em contrapartida a 

alimentação tradicional. 

  

Turma:  Habilidades básicas de cozinha – 3 Período 

 

Data:  04/10/2016 

 

Metodologia: O filme foi apresentado em sala de aula, durante o período escolar normal 

com o auxílio de recurso audiovisual. (Datashow) 

 

Desenvolvimento: Os alunos foram recepcionados na sala de aula pela professora a sala foi 

organizada a fim de melhor reproduzir o vídeo. 

 

O filme Muito Além do Peso trata do excesso de açúcares e gordura que são 

escondidos na alimentação do brasileiro principalmente na alimentação das 

crianças e é camuflado pela indústria que não informa o real valor 

nutricional dos alimentos. O filme mostra também a problemática da 

obesidade infantil e como as crianças estão distantes do alimento 

verdadeiro, algumas não conseguiram sequer reconhecer verduras simples 

como pimentão, rabanete e até mesmo a batata. O filme demonstra ainda 

como a indústria se aproveita da propaganda do marketing e da inocência 

das pessoas atacando até mesmo comunidades distantes ribeirinhas no 

interior do Pará e da floresta amazônica. 

 

Ao término do efeito uma discussão com os alunos fazendo um comparativo 

da alimentação deles enquanto criança com alimentação que tem sido 

fornecido as crianças de hoje em dia. 

 

Os alunos do EJA têm o perfil etário mais velho do que os alunos do ensino 

médio tradicional, portanto tiveram uma infância uma vivência alimentar 
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2.2 – Visita técnica a Fazenda Babilônia na cidade de Pirenópolis  

 

diferente dos vivenciados na atualidade. Muitos os alunos tiveram infância 

no interior ou até mesmos nas zonas rurais e ficavam lembrando com 

saudade da alimentação da roça e da fazenda e dos alimentos que 

consumiam enquanto crianças. 

 

Assim verificando que as características alimentares que eles tiveram 

enquanto crianças são superiores que as das crianças da atualidade ele se 

encheram com uma sensação de orgulho se comprometeram a reproduzir 

ensinar as futuras gerações sobre seus hábitos alimentares que são mais 

tradicionais e saudáveis. 

 

Conclusão Pudemos averiguar nos alunos que eles não tinham consciência da qualidade 

alimentar que possui eu ainda na sua infância humilde, e que não percebiam 

que a qualidade alimentar pode ser atingida mesmo com baixa renda. Mais 

ainda perceberam que hoje em dia alimentação que eles tinham na infância 

pode ser considerado artigo de luxo uma vez que é muito difícil de ser 

encontrada. Os alunos também saíram conscientes do seu lugar no mercado 

capitalista e das atitudes da Indústria frente ao poder econômico e por 

consequência alimentação 

 

Objetivo: Expor o aluno da EJA a história e a culinária tradicional sertaneja e criar nele a 

percepção de comida também é parte da cultura e precisa ser preservada. 

  

Turma:  Cozinha brasileira – 5 Período 

Noções de Confeitaria e Panificação  - 6 Periodo 

 

Data:  05/08/2016 

 

Metodologia: Visita técnica de campo 

 

Desenvolvimento: Os alunos se dirigiram para Fazenda Babilônia no ônibus do IFG e lá foram 

recepcionados pela proprietária da fazendo, a senhora Dona Telma. 

 

Ela explicou todo histórico da Fazenda levando os alunos a passear pela casa 

apontando os lugares das antigas senzalas demonstrando também a localização da 

Capela do cemitério. 

 

Posteriormente os alunos se sentaram sob o alpendre e a Dona Telma explicou 

todo o processo histórico da alimentação sertaneja, da dificuldade que era para ser 

os alimentos do litoral na época do Brasil colônia e como esse processo é feito 

através de mulas e carros de bois. 

 

Foi falado também que a cozinha sertaneja que é uma cozinha na qual se aproveita 

tudo, não se aceita desperdícios e que é uma cozinha bastante substanciosa voltada 
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para o homem trabalhador que precisava da sua força para o trabalho braçal ao 

longo do dia. 

 

Posteriormente os alunos foram direcionados ao local da refeição onde eles foram 

servido um grande banquete de comida tipicamente sertaneja dos quais além de 

quitandas como pão de queijo e além de linguiça carne de rendenho, almôndegas, 

carne de lata, melado de cana e várias outras comidas típicas da região sertaneja. 

 

Posteriormente foi dado no tempo livre para que tirassem fotos que fizessem 

recordações do lugar. 

 

A Volta para Goiânia foi feita logo em seguida também no ônibus do Instituto 

Federal de Goiás 

Conclusão  

Ao mesmo tempo que tínhamos alunos que não sem nenhuma familiaridade uma 

comida do sertão, ou por serem terem vivido suas vidas inteiras nas cidades ou por 

terem vindo de outras localidades do país, tínhamos alguns alunos que vivenciaram 

exatamente o cenário descrito pela Dona Telma e a interação entre os dois grupos 

foi muito rica. 

 

A percepção da comida enquanto cultura e como algo a ser preservado diante da 

vivência alimentar capitalista de massa é de grande desenvolvimento na 

valorização pessoal e cultural de cada um dos alunos. Os alunos se mostraram 

extremamente animados com a perspectiva de manter as tradições e trabalhar com 

elas incorporando na sua prática profissional de maneira enriquecê-la cultural 

historicamente. 

 

Anexos: 
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2.3 – Processo criativo da aula de Garde Manger 

 

 
 

 

Objetivo: Avaliar com os alunos a capacidade de criação de produções gastronômicas e a 

qualidade delas. 

  

Turma:  Garde Manger – 4 Período 

 

Data:  03/03/2016 

 

Metodologia: Produção prática realizada no laboratório gastronômico do IFG – Campus 

Goiânia.  
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Desenvolvimento: Os alunos da turma de Garde Manger tinham uma deficiência muito grande de 

autoestima e dificuldade de acreditar que eram capazes de fazerpProduções 

elaboradas para aula. 

 

Uma atividade foi proposta a fim de averiguar a real capacidade dos alunos. Os 

alunos foram separados em grupos onde cada grupo deveria apresentar duas 

preparações. Tudo deveria tudo deveria ser feito sem o auxílio da professora que 

apenas supervisionar ia o processo. 

 

Depois de um momento de insegurança inicial os alunos foram capazes de 

produzir os sem nenhum problema todos eles superaram as expectativas tanto dos 

alunos como da professora tanto em aparência como e Sabor. 

 

Conclusão  

Mesmo que a maioria deles já tem experiência profissional de cozinha os alunos 

demonstram insegurança pois acreditam que não tem capacidade e que tudo que 

produzem está abaixo do esperado. Contudo o que o projeto produziu foram pratos 

de excelente qualidade que poderiam ser usados em qualquer cozinha profissional. 

 

O aluno da EJA precisa de apoio, não só didático, mas omnilateral. Não poucas 

vezes, apesar de reter o conhecimento e a perícia, lhes falta a percepção e sua real 

capacidade.   

Anexos:  
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