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 2.º/3.º ciclo 

 
 
 
 
 Algo que caracteriza o lugar em que vivemos são os pratos e receitas locais. Nesta atividade, os alunos 

desenvolvem receitas tradicionais tendo como ponto de partida a tradição familiar e a cozinha 
caseira, assim como os pratos típicos da região. Posteriormente, as receitas são publicadas no blogue 
da turma. 

 
 
 
 
 Promover a motivação e o interessante dos alunos pela gastronomia local; 

 Envolvimento e interação da família; 

 Trabalhar conceitos matemáticos e também o uso da língua. 
 

 
 

 
 Computador/tablet com acesso à Internet; 

 Um quadro interativo ou outro dispositivo portátil; 

 Uma conta de correio eletrónico; 

 Um blogue ou outra forma de apresentar e divulgar online os produtos realizados. 
 

 
 
 
 O primeiro passo para realizar esta atividade é pesquisar sobre alguns pratos locais;  

 Discutir os ingredientes a utilizar e as suas características: quais tornam o prato doce, salgado, 
picante, suave, etc.; 

 Escolha com a turma um prato ou receita a reinventar, mudando pelo menos um ingrediente; - Os 
alunos deverão adicionar ou mudar um ingrediente, incluindo, por exemplo, um vegetal de outro país. 
A maioria dos países têm as suas próprias versões de caldos, guisados ou sopas e isso pode ser 
explorado com os alunos; 

 Nesta atividade, a turma terá de criar uma receita ilustrada, pesquisando na Internet as imagens dos 
ingredientes que fazem parte do prato escolhido; 

 Para isso podem usar um motor de busca, como por exemplo o Google, e escolher as imagens a 
utilizar; 

 Quando tiverem todas as imagens, usam o quadro interativo ou outro equipamento para redigir em 
conjunto cada passo da receita e adicionar as ilustrações selecionadas anteriormente; 

 Logo que a receita esteja terminada deve ser enviada para o blogue da turma com uma mensagem 
dirigida aos pais ou encarregados de educação dos alunos, convidando-os a cozinhar a receita em 
casa; 

 Incentive os alunos a tirar fotos da família a cozinhar. Peça aos pais para enviarem as fotos para a 
escola por correio eletrónico. Permita que sejam os alunos a fazer o carregamento das suas fotos para 
o blogue da turma. 

 
 
 

 
 Os alunos farão uma pesquisa sobre os pratos locais, analisá-las e selecionar uma; 
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 Posteriormente deverão adicionar ou mudar um ingrediente; 

 A turma terá de criar uma receita ilustrada, pesquisando na Internet as imagens dos ingredientes que 
fazem parte do prato escolhido; 

 Depois de terminada deve ser partilhada, e devem convidar os pais a fazê-la em casa, devendo ser 
registado esse momento com fotos. 

 


