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#ESTUDOEMCASA 

 
BLOCO N.º 07  

Português Língua Não Materna 
Nível Intermédio 

 
ANO(S) 1.º e 9.º 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS  

Aprendizagens Essenciais  
• Leitura  

Identificar as principais linhas temáticas a partir da leitura de textos variados.  
Interpretar textos e fragmentos de textos de dimensão e vocabulário acessíveis.  

 

 

Título/Tema(s) do Bloco 

O desperdício alimentar. 
 

 

Tarefas/ Atividades/ Desafios 

A. Lê o texto. 

                                                                                                    

 Deixemos o Planeta Viver 
 

Segundo a informação que a World Wide Fund for Nature divulgou 

no seu relatório Living Planet 2020 (Planeta Vivo 2020), publicado no 

passado mês de setembro: 

•  820 milhões de pessoas no mundo passam fome ou sofrem de insegurança alimentar; 

•  o desperdício alimentar resulta em custos ambientais de 700 mil milhões de dólares e 

despesas sociais de 900 mil milhões; 

• estima-se que a perda e o desperdício de alimentos contribuam para 

as alterações climáticas, com uma responsabilidade de pelo menos 6% do total de gases 

com efeito de estufa’, três vezes mais do que as emissões globais da aviação! 

• quase um quarto (24%) de todas as emissões do setor alimentar   vem de alimentos que são 

perdidos nas cadeias de  abastecimento ou desperdiçados pelos consumidores; 

• como consequência, até um quinto das espécies selvagens estão em risco 

de extinção neste século, devido apenas às alterações climáticas. 

 Devido ao facto de um terço de toda a comida produzida no mundo ser desperdiçada, e a 

redução do desperdício de alimentos representar uma oportunidade crucial para atenuar a 

pressão ambiental sobre o nosso planeta, a FAO, Organização das Nações Unidas para a 
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Alimentação e Agricultura, instituiu, pela primeira vez, o dia 29 de setembro como o Dia 

Internacional da Consciencialização sobre Perdas e Desperdício Alimentar. 

Em Portugal, nasceu nesta data o movimento ‘Unidos Contra o Desperdício’, que se propõe 

lutar para que a comida não acabe no lixo, obtendo dados sobre o desperdício alimentar, 

facilitando doações e influenciando medidas. 

Vamos fazer a nossa parte? 

                                                                              In, Notícias", ADSE, Outubro, 2020 

(https://www.adse.pt/news/News_20201016_B.htm;  
                                                                                  Consultado em 21.10.2020.) 

 
 

B. Diz se  as afirmações são  verdadeiras (V) ou falsas (F). 

 

a) A informação do texto foi divulgada no relatório Living Planet 2020. ___  

b)  O texto refere os benefícios do desperdício alimentar.  ___ 

c)  A partir de 2020, o dia 29 de Setembro passa a ser o Dia Internacional da Consciencialização 

sobre perdas e Desperdício Alimentar. ____ 

d)  O movimento ‘Unidos Contra o Desperdício’ foi criado para acabar com a comida. ____  

 

C. Completa as frases fazendo correspondência entre os elementos da coluna A e os 

elemento da coluna B. 

 

A  

 

B 

a) 820 milhões de pessoas no 

mundo … 

b) O desperdício alimentar  

tem … 

c) Um quinto das espécies 

selvagens … 

d) Um terço de toda a comida 

produzida no mundo … 

 

 

…é desperdiçada. 

…custos ambientais muito 

elevados. 

…passam fome. 

…estão em risco de extinção 

devido às alterações 

climáticas. 

 

 

 Escreve as frases completas. 

a) __________________________________________________________________________________ 

b) __________________________________________________________________________________ 

c) __________________________________________________________________________________ 

d) __________________________________________________________________________________ 
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