
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1º CAPÍTULO: RAPHAELA E VITÓRIA 

       Numa manhã de segunda-feira, a professora de Ciências, Amanda, 

entrou na sala de aula e mostrou à turma do sétimo ano duas manchetes de 

jornal: “A cada seis segundos, uma criança morre de fome no mundo” e “1,3 

bilhão de toneladas de alimentos é desperdiçado todos os anos”. 

      Os alunos não entendem a contradição presente nas duas notícias: 

enquanto muitos morrem de fome, uma grande quantidade de alimentos é 

jogada fora. 

      Eles fazem muitas perguntas à professora sobre o assunto.  

      Diante disso, ela propõe uma tarefa para casa: os alunos deveriam 

observar onde e em quais momentos ocorre o desperdício de alimentos e 

trazer suas anotações para a próxima aula. 

 

2º CAPÍTULO: JOÃO VITOR 

        Aline, uma das alunas do sétimo ano, voltou para casa muito 

impressionada com o que discutiram na sala de aula com a professora 

Amanda.  

        Ao chegar em casa, comentou com os pais sobre os alimentos que são 

desperdiçados no mundo. Coincidentemente notou que, durante o almoço, 

sua mãe e seu irmão deixaram um pouco de comida no prato.  

       Aline ficou pensativa, pois na lixeira já havia uma grande quantidade de 

alimentos do dia anterior. 

 

 



 

3º CAPÍTULO: JULIANNE 

       No mesmo dia, Aline foi ao mercado a pedido da mãe. Chegando lá, 

começou a pensar na aula da professora Amanda e decidiu conversar com o 

gerente sobre o destino dos alimentos com prazo de validade vencido ou 

perto de vencer. Ele diz a ela que a maior parte desses alimentos acaba 

sendo descartada. 

       Alguns dias depois, Aline sai para jantar com os pais em um restaurante 

e observa sobras de comida em quase todos os pratos. Muito envergonhada e 

indignada pela atitude das pessoas, comenta o fato com os seus pais. 

       No dia seguinte, liga para o colega de classe, o Gabriel, falando sobre o 

ocorrido no restaurante, e ele diz, triste, que também observou algo 

importante na casa dele: o lixo reciclável não é separado, infelizmente. 

      Gabriel diz ainda que isso acontece no bairro inteiro onde ele mora e 

que os vizinhos não se importam ... é de partir o coração. 

 

4º CAPÍTULO: MARYA PAULA 

       De volta à aula de Ciências, a professora Amanda ouviu os comentários 

dos alunos sobre o que observaram. E mais manchetes de jornal que 

abordam o contraste entre fome e desperdício ela mostra para a turma. 

       Aline e Gabriel, os mais empolgados do sétimo ano, relatam tudo o que 

observaram em casa, no supermercado e no restaurante. 

       A turma conclui que a situação é séria e que algo precisa ser feito. 

Assim, a professora pede aos alunos que se dividam em grupos e pensem em 

ações que, colocadas em prática, resultem em uma solução para o 



desperdício e a fome. O grupo que desenvolver a melhor proposta receberá 

um prêmio surpresa. 

       Aline e Gabriel ficam muito entusiasmados e formam uma dupla. 

Discutem sobre o assunto e decidem arrecadar alimentos para serem 

distribuídos a comunidades carentes da região onde moram. 

 

5º CAPÍTULO: JULIANNE E MARYA PAULA 

        A professora gostou das propostas dos alunos e propôs uma arrecadação 

de leite para distribuir às pessoas carentes da região. Disse também que, 

quem arrecadasse mais leite, ganharia uma viagem à Dinamarca por quinze 

dias. 

       A turma ficou muito empolgada e disposta a ajudar. Assim, Gabriel e 

Aline tiveram a iniciativa de gravar um vídeo e divulgar na internet ... 

       - Oi, gente, eu sou a Aline, e eu, o Gabriel. Estamos aqui para falar da 

campanha solidária que realizaremos com a sua ajuda às pessoas 

necessitadas da região onde moramos. Precisamos de litros de leite. 

Colabore com a nossa campanha, contamos com vocês. Compartilhe com 

seus amigos.  

       - Obrigado de coração!!! 

       Postado o vídeo, era só aguardar a repercussão... 

 

6º CAPÍTULO: FLÁVIA E LETICIA CORDEIRO 

       Aline e Gabriel foram os vitoriosos na arrecadação do leite. Muito 

ansiosos, contaram a novidade para seus pais, bem como pediram a 

autorização deles para poderem viajar na companhia da professora Amanda 



à Dinamarca. Eles autorizaram e foi a maior alegria. Arrumaram as malas e o 

combinado com a professora foi de eles se encontrarem no aeroporto de 

Guarulhos.  

      E partiram. Já no avião, a professora Amanda fala: 

     - Estamos indo à Dinamarca, pois é um exemplo bem-sucedido de país 

que reduziu em apenas 5 anos o desperdício de alimentos em 25%.  

     - Interessante, professora – disse Aline. 

     - Estou ansioso para ver como é o dia a dia dos dinamarqueses nesse 

sentido comentou Gabriel. 

      Chegando ao aeroporto de Copenhague, eles foram recepcionados por 

Selina Juul, uma líder de extrema importância no combate ao desperdício de 

alimentos.  

 

7º CAPÍTULO: LETICIA GOMES E YUKARI 

       Depois de uma noite de descanso, Amanda, Aline e Gabriel 

encontraram-se com Selina em um supermercado. Lá eles observam que os 

consumidores compram somente o que está na lista que carregam consigo. 

Selina explica que isso é feito para evitar o desperdício, que planejar as 

compras é fundamental. 

      Andando pelo supermercado observam que há prateleiras repletas de 

alimentos com desconto, ou seja, estão com prazo de validade perto do 

vencimento. Selina comenta que dificilmente os clientes deixam de comprá-

los. 



        Por fim, eles questionam o gerente do supermercado sobre os 

alimentos vencidos. Ele diz que são doados para a fabricação de adubos ou 

ainda para organizações dedicadas à alimentação animal. 

        Aline e Gabriel ficam impressionados ao concluir que medidas simples 

fazem grande diferença no desperdício de alimentos. A consciência e a 

postura de cada um são essenciais para o resultado final. 

 

8º CAPÍTULO: BÁRBARA 

       Dias depois, foram jantar em um restaurante e puderam conhecer um 

pouco sobre a história de Selina.  Ela contou que deixou a Rússia com 13 

anos, e que, ao chegar à Dinamarca, ficou impressionada com a quantidade 

de comida, pois na Rússia havia escassez de alimentos. Ao trabalhar na 

padaria de um supermercado, percebeu que os dinamarqueses não 

valorizavam o que tinham e ficou muito indignada ao ver tanta comida sendo 

descartada no lixo. 

      Aline e Gabriel ficam interessados com a história de Selina e seu 

trabalho nas redes sociais, através da página “Pare de desperdiçar comida”.  

      Depois dessa conversa, eles observam que os dinamarqueses escolhem 

porções menores que irão ao prato, comem para ficarem satisfeitos, sem 

sobras, sem excesso no prato. 

       Nesse momento, Aline, sem graça, nota que restou um pouco de comida 

em seu prato. Selina explica que, quando isso acontece, é só pedir ao 

garçom para embalar e levar para casa. 

       Mais uma vez, os dois ficaram impressionados. 

 



9º CAPÍTULO: HASSAN, VINICIUS 

       Infelizmente, a viagem estava chegando ao fim, então conversando com 

a professora Amanda, decidiram preparar um bolo de banana para Selina.  

       Foram ao supermercado e se surpreenderam quando viram que as 

bananas são vendidas por unidade e não por pencas. Dessa forma, compra-se 

apenas a quantidade necessária. 

       E, novamente, mais uma surpresa: na hora de comprarem os ovos, viram 

que eles ficam refrigerados para prolongar o prazo de validade sem perigos 

para o consumidor. 

       Enfim, pronto o bolo, Selina adorou, mas deixou um último 

aprendizado: “Nada de desperdício, da próxima vez, façam um doce com 

cascas de banana”. E mostrou pelo celular a receita de um delicioso pão de 

casca de banana. 

 

10º CAPÍTULO: ADRIANO, PEDRO, ROGERIO E EDUARDO 

       De volta ao Brasil, e de volta às aulas, a professora Amanda, Aline e 

Gabriel decidiram pôr em prática a primeira ação no colégio: oficinas de 

aproveitamento integral de alimentos. 

       E a primeira receita feita pelos alunos foi o delicioso pão de casca de 

banana sugerido por Selina. 

       O sucesso das oficinas foi tão satisfatório que os alunos gravaram as 

aulas para serem divulgadas nas redes sociais, além de um canal de 

compartilhamento de vídeos. 

 



11º CAPÍTULO: NICKOLAS, SERGIO E VITOR 

         Dias depois, a professora Amanda propôs aos alunos a construção de 

uma horta comunitária para incentivar o consumo de alimentos orgânicos. 

         A turma ficou responsável pelo plantio de cenoura, alface, beterraba, 

couve e batata-doce, que durou alguns dias e foi muito prazeroso. 

         Após algumas semanas, começaram a colher as primeiras hortaliças e 

saborearam uma deliciosa salada. O interessante de tudo isso é que, além de 

consumirem hortaliças de qualidade, evitaram o desperdício durante o 

transporte dos alimentos e o armazenamento incorreto nos supermercados. 

        A ideia da horta também foi compartilhada no canal, e parte das 

hortaliças passou a ser doada às pessoas carentes da região. 

 

12º CAPÍTULO: ANDRÉ E SAMUEL 

        Após algum tempo, a professora Amanda e seus alunos Aline e Gabriel 

recebem o convite de uma editora para a escrita de um livro contando a 

experiência de viagem à Dinamarca. 

       A novidade é comemorada por Aline e Gabriel. 

      Depois das aulas, eles dão início a escrita do livro. Relatam as ações 

implementadas na Dinamarca para evitar o desperdício explicando que jogar 

comida fora é algo desrespeitoso. Foram dias de muito aprendizado e de 

muita reflexão sobre a importância de se consumir com consciência.  

      Para finalizar, o livro traz receitas com aproveitamento integral dos 

alimentos que foram testadas e divulgadas no canal que eles deram o nome 

de “Sem Desperdício”, ao longo dos meses. 

 


