
 

 

 

 

PROJETO 

 

Descobrindo Sabores 

 

Conselheiro Lafaiete, Fevereiro de 2020 



APRESENTAÇÃO 

Instituições de acolhimento de crianças e adolescentes é um espaço ideal para a promoção do 

aproveitamento integral do alimento para a boa nutrição, economia e da reeducação alimentar. 

Primeiro pela luta diária pela obtenção de alimentos para um cardápio variado e suficiente tanto na 

quantidade quanto nos nutrientes. Segunda pela importância do alimento como uma das ferramentas 

do acolhimento de crianças e adolescentes, uma vez que, muitos destes chegam à instituição com 

hábitos incorretos, que resultam em inúmeros prejuízos, entre eles a anemia e a desnutrição. O 

projeto Descobrindo Sabores vem de encontro às necessidades que a instituição Larmena possui na 

obtenção e na administração de alimento. A alimentação neste projeto é vista e encarada como 

prioridade, não somente pela satisfação de comer e preencher uma necessidade, mas também, pela 

qualidade e a quantidade do que é consumido e pelo respeito ao aproveitamento de todo alimento. 

“Alimentar-se” bem é saber aproveitar de maneira satisfatória tudo o que os alimentos podem nos 

oferecer, favorecendo assim, uma reeducação alimentar que busque a qualidade do que é ingerido. 

  

Segundo site da Embrapa (https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/28827919/os-

desperdicios-por-tras-do-alimento-que-vai-para-o-lixo) estima-se que no Brasil, cerca de 68 mil 

toneladas de alimentos vão parar no lixo diariamente. “Quando se falam em hortaliças – folhas, 

frutos, raízes e tubérculos -, que são um dos grupos de alimentos mais perecíveis, o desperdício 

beira metade de todos esses vegetais produzidos no mundo”. Os supermercados são os maiores 

responsáveis pelas perdas alimentares, seguido dos varejões, feiras livres de hortifrútis e consumo 

doméstico.  

 

Acreditamos que as perdas não se resumem apenas aos alimentos, mas também aos danos com o 

meio ambiente e às questões de cunho financeiro. Mas, algumas iniciativas como as desenvolvidas por 

este projeto provam que dá para evitar esse desperdício. Para reduzir o desperdício, o projeto buscará 

realizar um serviço de coleta de alimentos onde produtores e comerciantes de hortifrútis de Conselheiro 

Lafaiete poderão doar, livremente, produtos que não foram vendidos, mas estão em perfeito estado de 

consumo. São produtos que não possuem boa aparência, portanto não tem valor comercial, mas que estão 

ainda saudáveis, como um mamão que tem um pequeno furo ou uma cenoura machucada, ou um abacaxi 

de três coroas. Tais produtos, que iriam para o lixo, poderão se transformar em receitas variadas ajudando 

assim não só na alimentação dos acolhidos como também na redução da despesa com alimentação 

existente na instituição. 

 

O projeto buscará capacitar crianças, adolescentes, funcionários e voluntários da instituição a como 

reaproveitar todo alimento recebido e adquirido pela instituição considerando o valor nutricional e 

que busquem aproveitar ao máximo tudo que o alimento pode proporcionar, criando um diário de 

receitas que utilizem as cascas, sementes e talos dos alimentos. É a redução do desperdício com 

economia doméstica e comida boa e gostosa. 

 

Serão realizadas duas oficinas para públicos distintos que associarão, de forma interativa e 

participativa, a produção de alimentos por meio de encontros teóricos e práticos que trabalharão o 

desenvolvimento e a autonomia dos participantes e habilidades e competências básicas da arte de 

cozinhar. Nas crianças e adolescentes, o alimento servirá como instrumento teórico-prático facilitador 

do despertar da curiosidade para o aprendizado, motivando a criatividade como um dos impulsos da 

produção do conhecimento e da compreensão das habilidades. 

Pretende-se ainda trabalhar com todos os envolvidos a técnica da compostagem e a coleta seletiva, como 

forma de destinação correta e reciclagem de resíduos orgânicos e preservação do meio ambiente. 

 

Ao fim do projeto pretende-se obter um produto piloto, criado nas oficinas, e possa ser comercializado 

dentro das normas técnicas da vigilância sanitária. Para tanto, buscamos a parceria do SEBRAE Lafaiete 
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que ofertará dois encontros educacionais para gestão do negócio visando que este seja gerador de receita 

para a instituição. 

Ao fim do projeto, pretendemos desenvolver pelo menos um produto a ser comercializado e um manual 

com todas as receitas produzidas no projeto. Além disso, estimular em nossos acolhidos, funcionários 

e voluntários, hábitos e atitudes saudáveis que serão levados para a vida social e familiar. 

 

JUSTIFICATIVA 

 
 

O projeto Descobrindo Sabores é desenvolvido há 1 (um) ano, internamente, com os acolhidos, 

funcionários e voluntários. Neste período o projeto criou parcerias com hortifrútis locais que doam 

semanalmente legumes, frutas e verduras variadas. Observamos então a necessidade de aumentar o 

conhecimento e técnicas para trabalhar tais alimentos bem como de inserir e conscientizar as 

crianças e adolescentes dos valores nutricionais, ambientais e culturais dos alimentos. 

 

No primeiro momento o projeto propõe oportunizar encontros para as crianças, funcionários e 

voluntários do Larmena, A primeira oficina – Gourmet Infantil - é voltada para o público infantil e a 

segunda – Sabores de Sobra - para adolescentes, jovens e adultos, tanto acolhidos, como 

funcionários e voluntários dos eventos gastronômicos da instituição. Em ambas as oficinas serão 

trabalhos a teoria e prática do aproveitamento correto e seguro do alimento e também práticas 

corretas e seguras para higienizar e manipular o alimento, desperdício, de forma sustentável, 

proporcionando preparos adequados e saudáveis para consumo. Falamos aqui do aproveitamento 

das cascas,  bagaços e sementes das frutas, cascas e folhas de legumes e talos de verduras, partes 

estas jogadas freqüentemente no lixo. 

 

O segundo momento será o de conscientização e aprendizado sobre como utilizar a compostagem e 

a coleta seletiva. Será ensinado e praticado a destinação correta de resíduos orgânicos gerados pelo 

projeto com a criação de uma composteira. O adubo gerado será utilizado tanto na horta quanto no 

pomar e jardim da instituição. 

 

O terceiro momento do projeto será o do incentivo e desenvolvimento do empreendedorismo. Pela 

parceria já existente com o comércio local, hortifrútis e varejões, que semanalmente doam quilos de 

alimentos em boa condição de consumo, mas de pouco ou nenhum valor comercial o projeto propõe 

em dar sobrevida a estes alimentos pela criação de um ou mais produtos que possam ser 

comercializados, dentro das normas técnicas adequadas. Do projeto podem surgir produtos como 

geléias, compotas, conservas ou chips que possam ser comercializados gerando renda para a 

manutenção da instituição. Para tanto, será realizado a oficina de gerenciamento de negócio, como 

apoio do SEBRAE Conselheiro Lafaiete, visando instruir os participantes a como formar preço, 

técnicas de vendas, conceitos necessários da vigilância sanitária. 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GERAL 

 

Desenvolver habilidades sustentáveis de reaproveitamento de alimentos que transforme em ação 

empreendedora disseminando na instituição e comunidade local uma cultura alimentar sem 

desperdícios, ao transformar o que era descartado, em alimento, agregando valor nutricional e 

financeiro. 
 



OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Elevar a qualidade e a variedade da alimentação ofertada pela instituição, garantindo a 

variedade dos cardápios com equilíbrio de nutrientes. 

 Apresentara alimentação saudável às crianças e adolescentes acolhidos através de oficina 

lúdica estimulando hábitos alimentares saudáveis, desenvolvimento da sensibilidade 

sensorial para degustação, preparação de receitas criativas de forma a valorizar novos 

sabores, saberes, habilidades, talentos e potencialidades. 

 Criar condições aos funcionários e voluntários para o desenvolvimento de habilidades e 

competências básicas de higiene, manipulação, conservação e congelamento de alimentos. 

 Estimular visão empreendedora na detecção de oportunidades econômicas e educacionais 

para a instituição e na implementação de práticas sustentáveis, a partir do reaproveitamento 

de alimentos; 

 Estimular a criação e a comercialização local de um produto a partir das experiências reais 

do projeto, tendo como base gerenciamento de negócio, condições técnicas e operacionais, 

trabalho em equipe, educação financeira e estimulando a cultura empreendedora. 

 Implantar a reciclagem dos resíduos orgânicos gerados no projeto através de compostagem e 

produção de adubo. 
 

PÚBLICO ALVO 

10 Crianças e adolescentes acolhidos, 12 profissionais do serviço de acolhimento. 

ESTRATÉGIAS 

 Criar oficina lúdica para as crianças para despertá-lo do interesse pela alimentação saudável 

 Cozinhar com recursos naturais da horta da instituição. 

 Aproveitar os legumes e verduras doados pelos Hortifrutis da cidade, evitando desperdícios. 

 Capacitara equipe de trabalho bem como os voluntários cadastrados para eventos 

gastronômicos da instituição. 

 Criar condições para o desenvolvimento de empreendedorismo e sustentabilidade na 

instituição pela produção e comercialização de produtos (geléia, compotas, conservas ou 

chips) a serem descobertos nas oficinas do projeto. 
 

 
 

APOIADORES DO PROJETO 

                                                                                   

     
 
                              


