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[Problemas sociais – empobrecimento/ consciencialização] 

                                      [Sociale Probleme – Verarmung/ Bewusstsein] 
 

 
 
1. Lê atentamente o seguinte excerto. 

 
“ Há cada vez mais gente a pedir as sobras nos restaurantes. Por necessidade ou consciência, 
os portugueses estão a adotar o típico doggy bag americano” 
 

Por  Sónia Calheiros in visão, 24 de janeiro de 2013 
 

 
1.1. Tendo em conta as palavras destacadas no excerto dado, completa a seguinte atividade: 
 
Necessidade  devido a: a)_____________________________________________________. 
                                      b)_____________________________________________________. 
                                      c)_____________________________________________________ . 
 
Consciência  de : a)_________________________________________________________. 
                             b)_________________________________________________________. 
                             c)_________________________________________________________. 
 
 
2. Os termos que se seguem, são atualmente utilizados no nosso quotidiano. Associa 
corretamente os estrangeirismos à expressão que seria mais correta em português. 
 

doggy bag ● ● pegar, levar 
 

take away ● ● comida rápida (de plástico) 
 

fast food   ● ● sobras 
 

slow food  ● ● para levar 
 

… to go    ●  ● comida confecionada em casa 
 

 
 

3. Das palavras apresentadas, seleciona os possíveis sinónimos de “sobras”: 
 

□ escassez      □ carências  
□ futilidades                 □ excedentes 
□ restos      □ sobejos 
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4. Partindo dos prefixos e sufixos dados, cria palavras novas. 

 
pré           in            des          mente          contra            re         ado            agem            

 
 
confecionar - _______________________  -  _____________________________                                 
congelar - __________________________  -   _____________________________ 
embalar - __________________________  -   _____________________________                                 
consciência - ________________________ -   _____________________________ 
necessário - _________________________ - ______________________________ 
aproveitar - _________________________ - ______________________________ 
por -           _________________________  - ______________________________ 
 
 
5. Comenta a seguinte afirmação: 
 
“ As sobras nem sempre são desperdícios, e o que é desperdiçado nem sempre são as sobras.” 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 
6. Lê as informações dadas a cada grupo. Seleciona o grupo com o qual melhor te 
identificas e justifica a tua opção. Posteriormente, dramatiza a situação com um colega 
que tenha escolhido uma situação diferente. 

 
Grupo A Grupo B Grupo C 

• Almoça num 
restaurante 
• Comenta sobre a 

quantidade de comida que 
sobrou e não mostra 
intenção de levar. 
 

 

• Almoça num 
restaurante 
• Comenta sobre a 
quantidade de comida que 
sobrou, e por uma 
questão de princípio, 
tenciona levar para casa. 

 

• Almoça num 
restaurante 
• Comenta sobre a 

quantidade de comida que 
sobrou, e por necessidade, 
tenciona levar para casa. 

 

 
Grupo ________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
[Eva Pinheiro/ Ana Keppler – CEPE Alemanha] 


