
APRENDER E DESCOBRIR 
AULA PÚBLICA 

Alimentação: universo de possibilidades! 
 

VÍDEO  Calculadora de IMC 

LINK  Calculadora do IMC 

Com algumas informações como peso, idade e tamanho essa calculadora soma seu IMC e o 
site te diz qual deveria ser seu peso ideal, quanto você precisa emagrecer ou engordar e te 
dá dicas do que fazer, como que alimentos comer e o tanto de calorias deve ingerir por dia. 

 
 

VÍDEO  Documentários sobre alimentação 

LINK  10 documentários sobre alimentação para ver na Netflix 

Dicas de filmes e séries sobre alimentação sustentável.  

 
 

VÍDEO  Nunca mais jogue fora cascas e talos de legumes 

LINK             Nunca mais jogue fora cascas e talos de legumes 

Dicas de como reutilizar cascas, talos e partes do alimentos que muitas vezes jogamos 
fora. 

 
 

VÍDEO  Como reaproveitar restos de Alimentos 
LINK  Como reaproveitar restos de Alimentos - Você Bonita (07/03/17) 

Aprenda como não desperdiçar comida e fazer ótimas receitas e super nutritivas com folhas e 
outras alimentos que normalmente são jogados fora. 

 
 

CANAL  Canal de receitas rápidas e fáceis - Mohamad Hindi, cozinheiro, ex Masterchef, 
ficou famoso por seu canal que bate milhões de acesso por preparar desde um 
modesto macarrão até preparos requintados de forma mais fácil. 

LINK  The Music Channel 

Canal com inúmeras receitas simples, práticas e fáceis de se fazer em casa. 

 

https://www.tuasaude.com/calculadora/imc/
https://www.jasminealimentos.com/estilo-de-vida/documentarios-sobre-alimentacao/
https://www.youtube.com/watch?v=_IM2mOtJfhI
https://www.youtube.com/watch?v=uOfi3JGaWKI
https://www.youtube.com/c/mohindi/about


E-Book  Hortaliças para crianças 

LINK  Hortalica-para-criancas-vol-2.pdf 
 

Neste livro você vai conhecer melhor as hortaliças e descobrir porque os adultos gostam 
tanto de falar sobre elas. Você está curioso? Ou desconfiado? Então, acesse o link e 
continue lendo e veja você mesmo. 

 
 

Ebook  Guia Prático de PANC - Plantas Alimentícias Não Convencionais 

LINK  Guia-Prático-de-PANC-Plantas-Alimenticias-Nao-Convencionais (2).pdf 

Esse livro aborda o que são as PANC, onde encontrá-las, quais os benefícios para a 
saúde, um catálogo de PANC e outras informações importantes para que sejam usadas 
com segurança e melhor aproveitamento. 

 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1OF0g7zHyUUnvP0uZHdLKBogYI6IGIG5-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jyf5jJZF3VRsZKolLp3l_VWFywSpjyaz/view?usp=sharing

