
 

Química dos alimentos da cozinha afro-brasileira 

Motivação 

Um dos eixos temáticos apresentados pela direção do C. E. Gal Napion foi da comida afro-brasileira, ou seja, comida negra. 

A partir disso, buscou-se uma atividade que pudesse aliar o tema ao conteúdo visto na disciplina de química no 4º bimestre, 

contemplando o Currículo Mínimo nas turmas de 1º e 3º anos do Nível Médio . 

Objetivo 

Mostrar a importância histórico-cultural da culinária negra no Brasil, salientando aspectos químicos dos alimentos nas receitas 

elencadas pela turma e professora em encontros nas aulas de química das turmas anteriormente citadas. 

Metodologia 

Foram escolhidas as receitas com os alunos em aulas normais em sala de aula. 

As receitas escolhidas foram pesquisadas pelos alunos, sendo que foram divididas tarefas de acordo com os anos: 

a) 1º ano: procurariam receitas, ingredientes e compostos dos ingredientes de suas receitas e 

b) 3º ano: procurariam as receitas, tabelas nutricionais e de valores energéticos (calorias) desses alimentos escolhidos. 

Em seguida, em outros quatro encontros, foi  organizado o trabalho que consistiu em: 

 Separar as receitas, material e  

 Confecção dos cartazes no nosso laboratório multidisciplinar. 

Material utilizado 

 Papel e tinta para impressão das receitas pesquisadas e tabelas; 

 Cartolina branca, preta, marrom e verde; 

 Papel crepon de diversas cores, usando mais as cores ligadas à cultura negra; 

 Cola, tesoura sem ponta e 

 Lápis de cor, canetinha, giz de cera; 

Resultados 

Foram confeccionados colaborativamente pelas 9 turmas de 1º e 3º anos 17 cartazes em forma de exposição que será realizada 

nos dias 17 (terça-feira) e 19 (quinta-feira) de novembro nas festividades da I SEMANA DA CONSCIÊNCIA NEGRA DO COLÉGIO 

ESTADUAL TENENTE GENERAL NAPION, 2015. 

Referências 

Vários sites na internet de culinária e nutrição. 

Agradecimentos 

 À direção, que nos proporcionou esse momento, que nos forneceu o material utilizado e disponibilizou o espaço da 

sala/laboratório multidisciplinar. 

 Aos alunos e professores envolvidos, pois sem eles nada teria sido realizado em tempo record de 2 semanas. 


