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É no interior de cada família que nossa cultura e tradições são preservadas e
revalorizadas, mais do que protetoras, elas transmitem valores culturais, sociais e
afetivos.
No cotidiano, é possível enxergar um processo de partilha de experiências,
habilidades e práticas que foram aprendidas com os antepassados e propagados às
gerações.
Documentar e compartilhar receitas de família é uma forma de manter a
nossa ascendência viva, bem como uma parte de nós mesmos. Os alimentos
apelam a todos os cinco sentidos, por isso, podem evocar memórias vivas da nossa
infância, comemorações com familiares e amigos e etc. Uma preparação culinária
pode nos permitir reviver sentimentos de conforto, satisfação e emoção. Preservar
as receitas de família nos permite acessar essas emoções a qualquer momento.
As habilidades envolvidas com a seleção, pré-preparo, tempero, cozimento,
combinação e apresentação dos alimentos são as habilidades culinárias. Dessas
habilidades, desenvolvidas em cada sociedade e aperfeiçoadas e transmitidas ao
longo das gerações, dependem o sabor, o aroma, a textura e a aparência que os
alimentos irão adquirir e o quanto eles serão apreciados pelas pessoas. Contudo,
infelizmente, no Brasil e em muitos outros países, o processo de transmissão de
habilidades culinárias entre gerações vem perdendo força.
A cozinha também pode ser lugar de encontro, emoção, carinho e
transmissão de saberes e culturas distintas. Se comer é algo prazeroso, cozinhar é o
ponto de partida. Cozinhar trabalha a concentração, organização, autonomia,
paciência e educa o paladar.
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Segundo o Guia Alimentar para a População Brasileira (2014), devemos
procurar desenvolver e partilhar as habilidades culinárias, principalmente com as
crianças e jovens, sem distinção de gênero. É possível ainda desenvolver essas
habilidades, de algumas maneiras, como: conversando com pessoas que sabem
cozinha, pedindo receitas à familiares e amigos, lendo livros, consultando a internet
e até mesmo, eventualmente, fazendo cursos na área.
Envolver os alunos no preparo dos alimentos é divertido e desperta o
interesse pela alimentação e a curiosidades em relação a novos alimentos, novos
sabores e combinações. Crianças que participam desse processo tendem a se
alimentar de forma mais variada. E além da educação nutricional, na cozinha
também é possível exercitar ciências, matemática, geografia... E desenvolver a
criatividade, disciplina, autonomia e tranquilidade.
O Departamento de Alimentação e Assistência ao Aluno (DAAA), através do
Centro de Supervisão e Controle do Programa de Alimentação Escolar (CEPAE)
incentiva ações educativas, visando ampliar este conceito através da promoção de
interesse por parte dos pais e comunidade escolar em busca de melhor qualidade de
vida. Eventos como este fortalecem os laços que unem escola e família e ajudam no
desenvolvimento da interação, que é fundamental para o processo de ensinoaprendizagem.
Desde que a Semana de Educação Alimentar foi instituída no calendário
oficial do Estado de São Paulo, na terceira semana do mês de maio pelo Projeto de
Lei nº 12.230 de 13/01/2006, como estratégia para promoção da alimentação
saudável na rede de Ensino, este Departamento vem oferecendo sugestões de
temas e textos às Diretorias de Ensino e às escolas para o desenvolvimento de
atividades pedagógicas que promovam hábitos saudáveis e melhor qualidade de
vida.
Nosso principal objetivo é promover interesse por parte dos alunos e
professores com relação ao resgate da receita de família. Assim, selecionamos esse
tema para ser abordado na “Semana de Educação Alimentar de 2016”. Este ano, a
Semana de Educação Alimentar ocorrerá do dia 16 a 20 de maio, e com isso
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solicitamos que as Diretorias de Ensino e as escolas participem com o mesmo
entusiasmo de sempre, abordando o tema: “Cozinhar – Resgatando Receitas de
Família”.
O público alvo destes projetos serão os alunos matriculados na rede estadual
de São Paulo, seus pais e/ou responsáveis, além da equipe gestora e pedagógica
da unidade escolar (diretor, vice-diretor, coordenador pedagógico e professores).
Na próxima página, sugerimos alguns trabalhos que podem ser desenvolvidos
nas unidades escolares.
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Sugestão de atividades nas escolas

1ª fase
Os alunos deverão selecionar com suas famílias 1 receita praticada pela família.
Classificar a receita em:
-Receita do cotidiano (dia-a-dia).
-Receita de festividades (Natal, Ano Novo, Páscoa, por exemplo).
-Receita de data comemorativa (Aniversário, Casamento, por exemplo).
2ª fase
Os alunos deverão descrever a receita familiar por completo:
-Título.
-Ingredientes (itens e quantidades).
-Modo de preparo.
-Justificar a classificação dada a receita na 1ª fase.
3ª fase
Os alunos deverão pesquisar a origem da receita na história da gastronomia
brasileira, mencionando:
-É uma receita regional tradicional brasileira?
-De qual região do Brasil é sua receita?
-Qual o seu vínculo (familiar) com essa região do Brasil?
4ª fase
Os alunos deverão pesquisar a origem da receita na história da gastronomia
internacional, mencionando:
-De qual país é sua receita?
-Qual o seu vínculo (familiar) com esse país?
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5ª fase
A escola poderá selecionar “a melhor receita” ou “as melhores receitas” e
desenvolver:
- Um livro de receitas – no caso de selecionar “as melhores receitas” e
disponibilizar aos responsáveis.
- Uma premiação para a melhor receita – sugerimos um certificado
destinado ao dono da receita (familiar do aluno). Sugestão de modelo em anexo.
- Oficina culinária – selecionar a “ melhor receita” e desenvolver uma
oficina culinária com os alunos.

Materiais de apoio:
 1º capitulo do livro “Cozinhar” – Michel Pollan (2013);
 Guia Alimentar para a População Brasileira (2014);
 Livro de Receitas “ Mais que Receitas” - Ideias na Mesa (2014).

Sites relacionados:

http://www.articlesphere.com/pt/Article/The-Power-of-Food-and-the-Importance-ofFamily-Recipes/20245
http://www.objetivo.br/noticias.asp?id=4134#p=12
http://socuriosidades.blogspot.com.br/2007/08/origem-dos-livros-de-receitas.html
https://tainagaspar.com/2015/05/27/a-importancia-de-cozinhar/
https://arcadosabor.wordpress.com/2010/09/04/importancia-de-cozinhar-com-ascriancas/
http://pat.feldman.com.br/cozinhar-e-um-ato-de-amor/
http://comida.ig.com.br/colunistas/gutachaves/cora+coralina+a+poetisa+e+a+doceira
/c1237760827659.html
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http://www.estadao.com.br/noticias/geral,doces-historias-e-receitas-de-coracoralina,3334
http://mdemulher.abril.com.br/receitas/m-trends/30-filmes-imperdiveis-degastronomia#30

“Sou mais doceira e cozinheira do que escritora, sendo a culinária a mais nobre de
todas as Artes: objetiva, concreta, jamais abstrata a que está ligada à vida e a saúde
humana” ... (Trecho do poema: Cora Coralina, quem é você?)

Juliana Rangel Moutinho
Assistente Técnico I – CEPAE

De acordo,

Silvia Cristina Lancellotti Pinto
Diretora Técnica Substituta – CEPAE

