
Interculturalidade
Cidadania e desenvolvimento

Escola Secundária Camões
10ºG

2019-2020

Este projeto teve como ponto de partida o facto de na nossa turma

haverem vários alunos com diferentes nacionalidades e origens.

Decidimos explorar esta diversidade e organizar na escola, uma “Feira”

intercultural, onde faríamos bancas de venda de comidas tradicionais de

cada país, cuja nacionalidade está representada na turma. Para além da

gastronomia, aproveitaríamos também para divulgar informações e

curiosidades de cada país. As verbas que conseguíssemos angariar

seriam doadas a uma instituição sem fins lucrativos, que tínhamos

definido que seria a “Ajuda de Mãe”.

Com a pandemia devida ao novo coronavírus e as restrições a que nos

tivemos de adaptar, nomeadamente a ausência de atividades letivas,

reformulamos o projeto e procuramos com esta apresentação mostrar

alguns dos aspetos que iriamos explorar na “feira” intercultural que

pretendíamos realizar.



Escolhe aqui o país que queres conhecer melhor
(basta clicar no nome)

Cabo Verde

Guiné 

BissauColômbia

Argentina

Brasil

China

India
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A Argentina no mundo



Informações

A Argentina, localizada na
América do sul, é o segundo
maior país em território e o
terceiro em população, desta
região.

A capital Buenos Aires é uma
das maiores áreas urbanas do
mundo.

Estima-se que na Argentina
vivam cerca de quarenta milhões
de pessoas.

A língua oficial é o castelhano.

Buenos Aires

Ischigualasto- Talampaya





Curiosidades

País do tango

O tango surgiu em Buenos Aires, no final do século
XIX. Conhecido por ser um género de dança que
expressa paixão e melancolia, o tango tornou-se a
dança mais tradicional da Argentina.



Curiosidades

Carne

A qualidade da carne bovina argentina é famosa
mundialmente e é um dos alimentos mais
consumidos pelos argentinos. A “tira de asado”, corte
retirado das costelas da vaca, é uma comida típica do
país.



Curiosidades
Futebol

A Argentina é muito conhecida pelo
futebol. Juntamente com o Brasil e
com a França, é uma das seleções
nacionais que conquistou as três mais
importantes competições de futebol
mundial. São estas a Copa do Mundo,
a Copa das Confederações e o torneio
olímpico de futebol.

É também de lá que vieram alguns dos
melhores jogadores do mundo. É o
caso de Lionel Andrés Messi Cuccittini
e de Diego Armando Maradona
Franco.

Diego Maradona

Lionel Messi



Curiosidades
Ushuaia

É na Argentina que se encontra a
cidade mais a sul do planeta.
Chama-se Ushuaia e está na
província “Tierra del Fuego”
conhecida como o “Fim do
Mundo”.



Curiosidades

Origem do nome

O nome “Argentina” tem origem no latim
“Argentum” que significa prata. O nome foi dado
pelos exploradores europeus que, no início do século
XVI, acreditavam que havia uma montanha de prata
na região.



Curiosidades
“Che” Guevara (1928-1967)

Ernesto “Che” Guevara foi um
revolucionário marxista, médico,
autor, guerrilheiro, diplomata e
teórico militar argentino. Guevara
lutava contra a desigualdade de
classes e contra o capitalismo
norte-americano que tentava
governar sobre a américa latina.
Foi um membro muito importante
para a Revolução Cubana, que teve
como objetivo terminar com a
ditadura que Cuba enfrentava nesta
época.



Curiosidades
Evita Péron (1919-1952)

María Eva Duarte de Perón foi uma atriz e
líder política argentina. Em apenas sete
anos passou de ser uma total
desconhecida para ser uma das mais
importantes e poderosas mulheres do
mundo. Durante os anos que esteve no
poder como primeira dama (casada com
Juan Domingo Perón, presidente da
Argentina) tomou várias medidas para
garantir a melhoria do nível de vida da
população. Lutava pela igualdade de
género, garantiu que as mulheres
tivessem direito ao voto e através da
“Fundação Eva Péron” construiu 21
hospitais, entre outras realizações
importantes.



Gastronomia

Ingredientes para a massa:

• 500g de farinha sem fermento;

• 115g de manteiga;

• 240ml de água;

• 1 colher de chá de sal.

Ingredientes para o recheio:
•1 colher de sopa de azeite;
•1 colher de sopa de manteiga;
•1 cebola picada;
•300 de carne picada;
•1 colher de chá de Sal;
•¼ colher de chá de cominho em pó;
•¼ colher de chá de louro em pó;
•½ Colher de chá de paprica; 
•Pimenta a gosto;
•4 colheres de sopa de água;
•1 ovo cozido;
•1 batata cozida;
•¼ chávena de cebolinho;
•¼ chávena de passas;

Empanadas:



Gastronomia
Preparação das empanadas:
Massa:
1. Em uma panela coloque a água e a manteiga e deixe ferver.
2. Numa tigela coloque a farinha sem fermento, o sal e a água fervida com a manteiga

(obtida no passo anterior) e misture com uma colher. Assim que conseguir, misture com as
mãos a massa até que fique homogênea.

3. Embrulhe a massa numa película aderente e leve ao congelador por no mínimo 20
minutos ou deixe no frigorífico por 12 horas.

Recheio:
1. Em uma panela coloque o azeite, a manteiga e a carne picada e deixe refogar até que a

carne perca a coloração vermelha.
2. Junte a cebola picada e os temperos e frite até que a carne fique bem dourada.
3. Depois adicione um pouco de água para soltar os sabores da carne da panela, junte a

batata cozida cortada em cubos, o ovo cozido em cubos, as passas e o cebolinho e deixe
arrefecer.

Montagem:
1. Abra a massa e corte círculos com a ajuda de um prato pequeno.
2. Coloque o recheio e feche muito bem com um garfo.
3. Coloque em um tabuleiro de forno untado, pincele uma gema em cima das empanadas e

polvilhe um pouco de açúcar por cima para ficar crocante.
4. Leve ao forno a 200ºC por 20 minutos. E está pronto!



Molho de “Chimichurri”:
(molho muito utilizado para o assado) 

Ingredientes:
• 100g de salsa;
• 1 cebola branca;
• 200 ml de azeite;
• 50 ml de vinagre branco;
• 1 pimento vermelho;
• Tomilho;
• Pimenta preta;
• Sal.

Preparação:
1. Pique a salsa.
2. Pique também a cebola em cubos muito pequenos.
3. Depois pique o pimento e misture todos os ingredientes do molho chimichurri numa

tigela e tempere com sal e pimenta. E está pronto!

Gastronomia



Gastronomia
“Alfajores” de chocolate

Ingredientes:
• 1 ovo inteiro; 
• 2 gemas de ovo;
• 100g de açúcar;
• 1 colher de chá de essência de baunilha;
• 75g de manteiga; 
• 100g de farinha sem fermento;
• 175g de amido de milho (maizena);
• 100g de chocolate para derreter;
• 1 lata de doce de leite.



Preparação dos “alfajores”:

1. Coloque em uma tigela o açúcar, a manteiga, as gemas, o ovo e a essência de 
baunilha e bata tudo muito bem até ficar um creme, sem grumos.

2. Adicione a farinha e o amido de milho peneirados e misture bem até formar 
uma massa mais grossa, que se consiga moldar facilmente com as mãos.

3. Embrulhe a massa dos “alfajores” em película aderente e guarde no frigorífico 
durante 30 minutos, para ficar mais dura e para que seja mais fácil moldar os 
“alfajores”.

4. Após o tempo de repouso abra a massa em uma superfície com farinha até que 
fique com a espessura de 4mm, e use um copo ou um cortador redondo para 
cortar em círculos a massa.

5. Coloque os “alfajores” em um tabuleiro de forno untado ou forrado com papel 
vegetal e leve ao forno a 200ºC por 8-10 minutos. No final desse tempo retire os 
“alfajores” do forno e deixe arrefecer.

6. De seguida adicione um pouco de doce de leite nas bolachas, faça isso até que 
todos os “alfajores” estejam recheados.

7. Para fazer a cobertura de chocolate simplesmente derreta o chocolate em banho 
maria.

8. Cubra os “alfajores” com o chocolate derretido e deixe arrefecer até que o 
chocolate fique duro. E estão prontos!

Gastronomia



Gastronomia

Ingredientes:

• 2L de leite integral

• 500g de açúcar

• 6g de bicarbonato de sódio

• 1 pauzinho de baunilha

Preparação:
1. Aqueça o leite com o açúcar em fogo médio para que se dissolva.
2. Quando começar a ferver, acrescente o bicarbonato e mexa.
3. Deixe essa mistura a cozinhar durante três horas, aproximadamente, em fogo bem 

baixo.
4. Mexa o tempo todo para que a mistura não grude no fundo da panela.
5. A água que está no leite irá evaporar e a mistura irá ganhar cor, enquanto também 

ganha textura.
6. A última hora de cozimento é a mais delicada e é quando é preciso mais atenção 

para não queimar.
7. Quando estiver a faltar pouco para atingir o ponto desejado, coloque o pauzinho de 

baunilha.

“Dulce de leche”



Gastronomia

Ingredientes:

• 12 ovos 

• 350 g de açúcar

• 750 ml de leite

• Essência de baunilha

• Caramelo

• 3 chávena de açúcar

• 1 chávena de água

• Doce de leite

Pudim flan com “dulce de leche”



Gastronomia
Preparação do pudim flan:
Caramelo:
1. Leve o açúcar a fogo baixo, mexendo sempre. 
2. Apague o fogo e acrescente aos poucos (sem parar de mexer) a água. 
3. Misture bem, acenda o fogo novamente e deixe por mais 1 minuto.
4. Colocar em um molde de alumínio do formato desejado.

Flan:
• Partir os ovos numa taça. Misturar, com um batedor de arame e adicionar 

o açúcar.
• Depois adicionar o leite, pouco a pouco, misturando constantemente.
• Adicionar essência de baunilha a gosto.
• Colocar a mistura no molde com o caramelo. 
• Levar ao forno (forno suave, mais ou menos de 100°C a 180°C)
• Cozinhar em banho-maria por 40 minutos.
• Retirar do fogo e deixar arrefecer a temperatura ambiente.
• Colocar no frigorifica por pelo menos 6 horas e então desenformar.



Clica aqui para voltar 
para o MENÚ
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Localização geográfica



➢ Brasil, oficialmente República Federativa do Brasil

➢ Maior país da América do Sul e quinto maior do mundo em
área territorial

➢ Área: 8.515.767,049 km²

➢ População: 217 193 448 habitantes, sexto país com maior
população

➢ Língua: português do brasil

➢ Capital: Brasília

➢ Cinco regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul

➢ 26 estados



A bandeira
➢ O verde simboliza as matas

(a rica floresta brasileira)
➢ O amarelo representa as

riquezas do país (ouro)
➢ O círculo azul representa o

céu e os rios brasileiros
➢ O branco significa o desejo

pela paz
➢ A frase “ORDEM E

PROGRESSO” é um lema
baseado nos estudos do
filósofo francês, Augusto
Comte, fundador do
positivismo

➢ As estrelas representam os
estados e o Distrito Federal
do país



Jericoacoara – CE

Pipa – RN

Baía dos Porcos - PE

Praias do Nordeste Brasileiro



Praia de Ipanema

Morro do Pão de Açúcar

Cristo Redentor

Rio de Janeiro – pontos 
turísticos

Curiosidade:
Rio de Janeiro já foi
capital de Portugal
Durante o período
colonial no Brasil, mais
precisamente em 1763,
o Rio de Janeiro foi
capital de Portugal
sendo, assim, a primeira
e única capital europeia
fora do território
europeu.



Carnaval

Floresta Amazónica

Curiosidades
Carnaval
É a maior festa popular do país e
acontece durante os quatro dias
que precedem a quarta–feira de
cinzas. O primeiro baile de
carnaval do Brasil aconteceu na
cidade do Rio de Janeiro em
1840. Foi organizado por uma
mulher italiana que pretendia
reproduzir no Brasil um dos
aspetos do carnaval veneziano.

Biodiversidade/Desflorest
ação
O Brasil possui a maior
biodiversidade do mundo,
sendo ela proveniente da
Floresta Amazónica. No
entanto é também o país
que mais desfloresta no
mundo.



São Paulo

Maior comunidade Japonesa fora do
Japão
O Brasil é o país que abriga a maior
comunidade japonesa fora do Japão.
Só em São Paulo, moram mais de 600
mil japoneses.

Línguas faladas no Brasil
Antes do descobrimento do Brasil,
falavam-se cerca de 1000 idiomas.
Atualmente, o português é a língua
oficial, no entanto sobrevivem
ainda cerca de 180.

Desigualdade Social
É um problema que afeta grande
parte da população brasileira,
embora tenha diminuído nos
últimos anos. Resultados da
Pesquisa Nacional por Amostra
de Domicílios (PNAD-2011) e do
Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada, apontam a diminuição
da pobreza e, consequentemente,
da desigualdade social.



Receitas típicas
Pão de queijo
Ingredientes:

• 1 chávena de leite

• 1 chávena de óleo

• 500g de polvilho doce

• 3 ovos grandes

• Sal a gosto

• 2 pacotes de queijo flamengo

• 1 pacote de queijo da ilha

Modo de preparação:

Ferva o leite com o óleo e com o sal. Depois de fervido coloque em
cima do polvilho doce e mexa com uma colher até arrefecer um pouco.
Junte os ovos e amasse com as mãos. Acrescente os queijos e amasse
bem. Faça bolinhas com a massa, com as mãos untadas com um pouco
de óleo para a massa não agarrar, colocá-las na forma e por fim no
forno pré aquecido a 180.



Ingredientes:

• 1 lata de leite condensado

• 1 colher de sopa de manteiga

• 3 colheres de sopa de chocolate em pó

• chocolate granulado

Modo de preparação:

Num tacho leve a lume médio a manteiga e o leite condensado. Vá
mexendo até misturar bem. De seguida, acrescente o chocolate em pó,
aos poucos, envolvendo tudo muito bem. Mexa sempre, durante
10 minutos ou, até que o chocolate comece a descolar-se do fundo do
tacho. Unte uma taça com manteiga. Verta o chocolate para a taça e
deixe arrefecer. Com as mãos, molde pequenas bolinhas. Passe pelo
granulado de chocolate, até que o brigadeiro fique bem coberto.

Brigadeiro



Paçoca

Ingredientes:

• 500 g de amendoim torrado, sem sal e sem pele

• 2 chávenas de açúcar

• 1/2 chávena de farinha de milho amarela

• 1 colher de café de sal

Modo de preparação:

Coloque o amendoim torrado, o açúcar, a farinha de milho e o sal no
triturador ou liquidificador. Processe até que fique bem triturado e
homogêneo. Coloque a mistura numa forma da sua preferência e amasse
com as mãos. Molde e está pronto para consumir.



Clica aqui para voltar 
para o MENÚ



Cabo Verde

Trabalho realizado por:

Miguel Orrico

Duarte Silva 

Vasco Fonseca



Localização no globo e aspetos 

geográficos

Cabo verde é um país insular
localizado no oceano atlântico a
cerca de 570 quilómetros da costa
africana.
Este arquipélago é constituído por
10 ilhas, das quais, 1 não é
habitada, todas as ilhas são de
origem vulcânica sendo a maior e
mais populosa a ilha de Santiago.
Para além das dez principais ilhas
há também vários ilhéus
desabitados.



Cabo Verde

• As ilhas deste arquipélago cobrem uma
área de aproximadamente 4000
quilómetros quadrados onde vivem
cerca de 570 mil pessoas. A sua capital e
maior cidade é Praia na ilha de Santiago.

• A língua oficial é o português, apesar de
o crioulo ser a língua mais falada nas
ilhas. Este dialeto resulta de uma
mistura de várias linguagens como o
português, o espanhol e diferentes
dialetos africanos, resultado de vários
séculos de coexistência de diferentes
culturas que se estabeleceram nas ilhas.



Bandeira nacional de Cabo Verde

• Bandeira Cabo Verde: O retângulo

azul da bandeira simboliza o espaço

infinito do mar e céu que envolve as

ilhas.

• As faixas, o caminho da construção

do país.

• O branco, a paz desejada. O

vermelho, o esforço do povo cabo-

verdiano. As estrelas, as dez ilhas

que compõem o arquipélago.



Gastronomia tradicional
❑ Ingredientes:
 1 kg de Farinha de Trigo

 1/4 kg de Margarina

 1/2 kg de Farinha de soja

 1/2 kg de Açúcar

 1/2 litro de Leite

 1 colher de sopa de Bicarbonato de Sódio

❑ Preparação:

 Junte a margarina, o leite, o bicarbonato de sódio e o
açúcar numa tigela e misture muito bem com o auxílio de
uma batedeira.

 A seguir, adicione aos poucos as farinhas, e misture tudo
com as mãos, formando uma bola, isto é, até
que massa desgrude por completo das mãos.

 Com auxílio de um rolo de cozinha estende a massa numa
superfície polvilhada com farinha e com um copo vá
delimitando círculos com uma espessura de 5 milímetros.

 Num tabuleiro previamente untado com margarina e
polvilhado com farinha, ou forrado com papel vegetal,
coloque as bolachas e leve ao forno pré-aquecido, a uma
temperatura de 160 graus, durante aproximadamente 15
minutos

 Por fim, retire o tabuleiro do forno, deixe esfriar e reserve
as bolachas num recipiente seco e fechado, de modo a
mantê-las fofinhas por muito tempo.

Bolachas de São 

Nicolau



Ingredientes:

• 250grs de feijoca

• 500grs milho partido (canjica)

• 2 cebolas

• 2dl de azeite

• 1 folha de louro

• 300grs de carne de vaca para cozer

• 300grs de chispe salgado

• 300grs de entrecosto

• 1/2 galinha

• 1 chouriço de carne

• 1 farinheira

• 1 chouriço de sangue

• 300grs batata doce

• 1 couve portuguesa

• 4 dentes de alho

• 60grs de margarina

• 50grs de bacon

• 300grs de tomate

• 2 cenouras

• Sal

• Piripiri 

Cachupa Tradicional 
de Cabo-Verde



Preparação:

1. Na véspera, ponha de molho a feijoca e o 
milho partido.

2. Escorra depois a água em que os demolhou, 
deite numa panela, cubra com água e coza-os 
juntamente com uma cebola, um fio de azeite, 
uma folha de louro e piripiri.

3. À parte, coza as carnes, com exceção da 
galinha, e o chouriço.

4. Separadamente coza a farinheira, o chouriço 
de sangue, a batata doce e a couve.

5. Entretanto, refogue 1 cebola e os alhos 
picados, com metade do azeite e a margarina.

6. Junte a galinha cortada em pedaços e deixe 
alourar sobre lume brando.

7. Vá juntando pouco a pouco e à medida que 
for necessário o caldo da cozedura das 
carnes.

8. Noutro tacho, aloure a outra cebola picadinha 
no restante azeite com o bacon em cubinhos.

9. Adicione o tomate, pelado e picado, e a 
cenoura em rodelas e deixe refogar sobre 
lume muito brando.

10. Adicione as carnes cozidas e cortadas.

11. Junte a feijoca e o milho, já cozidos, e regue 
com o caldo da cozedura das carnes.

12. Deixe cozinhar até a cachupa estar apurada.

Cachupa Tradicional 
de Cabo-Verde



Ingredientes:

•1 Cebola grande picada

•100gr de toucinho com pouca gordura

•1 Colher (sopa) de banha

•1 folha de louro

•2 dentes de alho picados

•2 fatias de abóbora

•2 folhas de couve

•1 chávena (chá) de favona cozida por 1
hora em água

•2 chávenas (chá) de farinha de milho

•4 chávenas (chá) de água

•100gr bacon frito

•sal a gosto

Djagacida



Preparação:

• Fazer um refogado com a cebola, as fatias
de toucinho e a banha.

• Acrescentar o louro, alho e as fatias de
abóbora. Cubra com uma folha de couve.
por cima coloque a favona e junte a farinha
de milho e a água para cozer a farinha.

• Temperar com sal, e cubrir com a outra
folha de couve e deixar levantar a fervura.

• Cozinhar em lume baixo.

• depois de cozido, retirar as folhas de couve,
coloque tudo numa travessa e efeite com o
bacon.

Djagacida



Curiosidades
• CABO-VERDE É UM ARQUIPÉLAGO CONSTITUÍDO POR 10

ILHAS E 8 ILHÉUS NA COSTA OCIDENTAL DE ÁFRICA.

• CABO VERDE TEM CERCA DE 500 MIL HABITANTES, O

EQUIVALENTE A UMA CIDADE MÉDIA EM PORTUGAL.

• CERCA DE UM MILHÃO DE CABO-VERDIANOS VIVEM FORA DO

SEU PAÍS E MUITOS DELES ESTÃO EM PORTUGAL.

• A ORIGEM DO ARQUIPÉLAGO É VULC NICA E NA ILHA DO

FOGO EXISTE UM VULCÃO AINDA ATIVO.

• CABO VERDE É RICO EM FAUNA MARÍTIMA, UM TOTAL DE

CINCO ESPÉCIES DE TARTARUGAS MARINHAS FORAM

IDENTIFICADAS EM ÁGUAS DE CABO VERDE



• O Carnaval de São Vicente é muito parecido
com o do Rio de Janeiro, no Brasil.

• Em Cabo-Verde as danças tradicionais são:
o batuque e o funaná, a morna e a coladeira.

• A culinária é muito diversificada, entre os
pratos mais típicos estão a “cachupa” e a
“djagacida” , ambos tendo como ingredientes
básicos o milho e o feijão.
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China
Trabalho realizado por:
- Érica Rodrigues nº7
-Raphael Vieira nº17
-Ricardo Lavoura nº19
-Sofia Chen nº21

10ºG



Bandeira

A bandeira nacional chinesa é um dos maiores símbolos da
nação, juntamente com o escudo da República e com o Hino
Nacional Chinês.

A estrela maior representa o Partido Comunista Chinês.
Embora as estrelas menores não tenham um significado ou uma representação oficial, a
versão mais comum para a utilização das mesma é que as quatro estrelas estarão
relacionadas com classes populares chinesas designadas por Mao Tsé-Tung, o líder da
Revolução Comunista Chinesa e o fundador da República Popular da China, que dividiu o
povo em quatro classes: o proletariado, a burguesia urbana, o camponês e a burguesia
rural. E cada uma delas seria uma estrela pequena na bandeira. Dizem também que
estas representam o povo chinês e a simbologia indica o alinhamento da população com
o Partido Comunista, em obediência e reverência.

O vermelho no fundo da bandeira da China representa a
revolução comunista, enquanto o amarelo representa o solo
chinês iluminado pelo sol, sobre a terra vermelha, mostrando
a produtividade daquele território.

Significado:



Evolução:

A primeira bandeira chinesa foi criada durante a Dinastia
Qing. Esta bandeira imperial foi utlizada desde 1890 a
1912, e ostentava um dragão azul sobre um fundo
amarelo e com o sol vermelho ao canto, como podemos
observar na imagem ao lado.

Em 1912, com a Revolução de Xinhai que deu origem à
Primeira República na China, a bandeira acabou por ser
substituída por uma versão listrada, compostas por cinco
listras: vermelha, amarela, azul, branca e preta. Todas
estas cores já constavam na antiga bandeira do Império.

A bandeira listrada em 1928 foi trocada por uma versão
de fundo vermelho com um retângulo azul no canto
esquerdo e um sol branco com 12 raios, como está
demonstrado na imagem ao lado. Esta bandeira é até hoje
utilizada por Taiwan.



A China é um país localizado na Ásia com 1.393 bilhões de habitantes, na China a
língua praticada é mandarim .
A China situa-se na parte leste da Ásia. É o terceiro maior país do mundo, depois da
União Soviética e do Canadá.

Os principais monumentos
na China são , a muralha da
China, exército de terracota,
a Cidade proibida, templo
do céu e bund.

É limitada ao norte pela Mongólia e pela União Soviética, a leste pela União
Soviética, Coreia do Norte, mar Amarelo e mar da China Oriental; ao sul pelo mar
da China do Sul, pelo Vietnam do Norte, Laos, Birmânia, Índia, Butão, Silkim, Nepal
e Paquistão Ocidental; a oeste pelo Afeganistão e União Soviética.

Informações

Muralha da China Exercito de Terracota A cidade perdida

Templo do céu Bund



Curiosidades sobre a China
A China é o maior país da Ásia Oriental e o mais
populoso do mundo.
A capital da Republica Popular da China é Pequim.

A população chinesa é de cerca de 1,38 bilhão de
habitantes, cerca de um quinto da população mundial.
É uma república socialista, governada pelo Partido
Comunista da China (PCC) sob um sistema uni partidário.
A República Popular da China é o quarto maior país do
mundo em área total e o terceiro maior em área terrestre
com aproximadamente 9,6 milhões de Km2.

É uma grande potência pois é a segunda maior
economia do mundo, em poder de compra e é membro
permanente do Conselho de Segurança da ONU e de
várias outras organizações multilaterais, incluindo a
Organização Mundial do Comércio, Grupo dos Vinte e
BRICS.
A China é uma potência nuclear, possuindo o maior
exército do mundo em número de soldados e o segundo
maior orçamento de defesa.



A cozinha chinesa é caracterizada pelos seus sabores adocicados, massas e
suas técnicas exclusivas, como cozinhar vermelho. Esta técnica consiste
em cozinhar carnes em molho de soja, deixando-as com um tom
avermelhado.

Alguns dos seus pratos exóticos são:

Sopa de Ninho de Andorinha Pepino-do-mar Espetinhos de Insetos



Pratos típicos
Crepes

Os crepes chineses são um prato muito típico chines e também
um dos pratos mais adorados pela população portuguesa.

Ingredientes : 40g de farinha de milho, 100ml de agua, 2 ovos,
1 colher de azeite, sal e pimenta, farinha para fritar, meia
chávena de sobra de carne picada, uma chávena de sobra de
legumes com alho e azeite
Preparação:
Para a massa dos crepes misture a farinha de milho, 1 ovos,
água, azeite sal e pimenta até obter uma massa homogénea.
Leve ao lume numa frigideira antiaderente com cerca de 15 cm
e deixe aquecer bem.
Coloque uma porção de massa de crepes de modo a cobrir o fundo da frigideira e
deixe cozinhar de um dos lados . Vire o crepe e deixe o cozinhar do outro lado. Retire
o crepe e repita o processo.
Para o recheio misture os legumes com a carne e depois divide a mistura pelos
crepes, dobre os lados para dentro, enrolando os.
Por fim passe os crepes pelo ovo e pela farinha e de seguida frite os com o óleo ate
ficarem dourados.



Pão chinês recheado (mantou)

Ingredientes:
pasta de feijão azuki (recheio), farinha com
fermento e água

Preparação:
Misture a farinha com a água ate obter uma
massa homogénea e coloque-a numa taça
com um pano por cima e espera 1 hora.
Depois divide a massa em 10 bolinhas com

mais ou menos o mesmo tamanho e abra- os
e coloque o recheio e volte a fecha-las. Por fim
coloque o pão chines num cesto com papel de
manteiga e asse-o no vapor durante
aproximadamente 20 minutos.
E servir ligeiramente quentes.



Ingredientes:
4 bananas, 200g de farinha, 300g de açúcar,
1 ovo, óleo, 1 colher de sopa de fermento e
150 mililitros de água
Preparação:
Corte as banana em quatro pedaços.
Para preparar a massa junte a farinha com o
fermento, acrescentando água pouco a
pouco enquanto mexe ate obter uma
mistura homogénea e por fim adicione o
ovo Mergulhe cada pedaço de banana com
a massa e frite-os com óleo ate ficarem
dourados.
Leve a panela ao lume e coloque o açúcar e
a água e mistura-os até ficarem castanho
clara, de seguida coloque a banana na
panela e está pronto.

Banana frita Chinesa



A alimentação da população chinesa é baseada no
arroz e em alguns alimentos feitos com farinha,
acompanhando sempre com carne, peixe e
legumes. A alimentação tradicional chinesa e a
atual é muito diferente uma vez que a tradicional
está sempre ligada em alimentos que beneficiam a
saúde. De acordo com cada cidade do pais, todos
têm o seu prato típico como por exemplo em
Pequim o prato típico é o pato pequinês, em
Sichuan o prato típico é o hot pot picante e em Liu
Zhou é o luosifen.

Alimentação Chinesa
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COLÔMBIA

Trabalho realizado por:

Isabela Silvestre, nº 9

Joana Rodrigues, nº 10

Leonor Vintém, nº 12

Madalena Rosa, nº 14



No mundo…



Curiosidades

• Amarelo, azul e vermelho são as cores da
bandeira da Colômbia. Amarelo representa a
riqueza de seu solo, o azul faz referência aos
mares do seu litoral e o vermelho é o sangue
derramado nos anos de combate pela
independência de seu território.

• O país tem uma grande variedade de climas
separados por poucas horas de distância:
picos nevados, praias caribenhas, florestas
tropicais… Mas cada região tem praticamente
o mesmo clima o ano todo.

• Entre 1821 e 1831, os atuais territórios da
Colômbia, Equador, Venezuela e Panamá
formavam um só país, a Grã-Colômbia.



Curiosidades
• A Colômbia é responsável por 50% da

produção mundial de esmeraldas. Porém a
exploração dessas pedras feita com dinamite
e mercúrio é uma das maiores ameaças para
o meio ambiente do país.

• A cidade de Medellín ficou conhecida
mundialmente pelos tempos de intensa
violência, em que ataques e bombas
aconteciam diariamente. Hoje, esta vive uma
realidade muito diferente e é um exemplo de
superação. Além de ser considerada
referência em mobilidade urbana, foi eleita
em 2013 pelo Wall Street Journal como a
cidade mais inovadora do mundo.

• A Amazónia ocupa mais de 50% do território
colombiano, mas só 3% da população habita
nessa região. Isto porque boa parte dessa
área tem florestas tão densas ou relevos tão
montanhosos que têm difícil acessibilidade.

Cidade: Medellín



Sobre o país...

A Colômbia é um país localizado no
noroeste da América do Sul e tem
como capital Bogotá. É constituida
por 40 cidades e vilas.

Tem como governo a república
presidencialista, o idioma oficial é o
espanhol e a moeda oficial é o peso
colombiano. Tem uma população
de mais de 47 milhões de pessoas,
sendo a 2ª maior população da
América do Sul, depois do Brasil. Lema do País: Libertad y Orden 

(Ordem e Liberdade)

Brasão das Armas



Geografia da Colômbia

As fronteiras do país são as seguintes:
• Norte – Mar das Caraíbas
• Sul – Equador e Perú
• Leste – Brasil e Venezuela
• Noroeste – Panamá
• Oeste – Oceano Pacífico

A Colômbia está localizada a oeste do Meridiano de Greenwich
Com relação à zona climática, o país pertence à zona intertropical, visto que
seu território está localizado entre o Trópico de Câncer e o Trópico de
Capricórnio.
É dos países com maior biodiversidade do mundo, enquanto à flora

predomina a floresta tropical.
De modo geral, há 2 estações anuais, o inverno, húmido, e o verão, seco. O

clima que predomina é o clima equatorial, porém este altera-se pela altitude
e pela ação dos ventos. As temperaturas mais altas evidenciam-se nas áreas
mais baixas.



Tensões internas

A Colômbia é geralmente associada ao
narcotráfico. Atualmente, é a maior
produtora mundial de cocaína (estima-se
que esse país seja responsável por 80%
da produção mundial dessa droga).

Este país sofre há décadas com um
conflito interno que envolve
guerrilheiros de esquerda, representados
pelas Forças Armadas Revolucionárias da
Colômbia (FARC) e o Exército de
Libertação Nacional (ELN), grupos
paramilitares de direita (Autodefesa
Unidas da Colômbia) e as Forças
Armadas. Calcula-se que
aproximadamente 200 mil pessoas
tenham morrido durante esses conflitos. Pablo Escobar ‘’O senhor da droga

colombiano’’

Guerrilha



Os locais mais incríveis da Colômbia
• San Andrés – É uma ilha colombiana no mar das Caraíbas. É conhecida pelos

recifes de coral e pela música reggae.

• Parque Tayrona – É uma reserva ambiental de natureza virgem no Norte da
Colômbia com selvas, praias e vida selvagem.

• Ciudad Perdida – Jazida situada na Serra Nevada de Santa Marta, este
Património arqueológico colombiano foi a casa de uma antiga civilização.

• Caños Cristales – Considerado como “O rio mais bonito do mundo” ou “Rio de
cinco cores” localizado na província de Meta em Serrania de la Macarena.

• Guatapé – Cidade colombiana no departamento de Antioquia que tem uma
imensa laguna azul e a famosa ‘’La Piedra del Peñoll’’ com 220 metros de
altura, 740 degraus e uma vista incrível.

• Cartagena – Cidade portuária na costa caribenha da Colômbia onde fica a
murada Cidade Antiga, fundada no século XVI, com praças, ruas de
paralelepípedos e coloridos prédios coloniais.



San Andrés
Parque Nacional de Tayrona

Ciudad Perdida



Caño Cristales

Guatapé 



Cidade de Cartagena



Comidas típicas da Colômbia

Arepas Patacones

INGREDIENTES
•3 bananas da terra
•1 copo de agua
•3 dentes de alho
•sal a gosto
•óleo para fritar

MODO DE PREPARO
1. Corte as bananas em 3 ou 4 
partes de 4 a 5 cm de largura.
2. Deixe repousar na água com
os alhos amassados, a água tem
que estar com o sabor dos
alhos.
3. Frite as bananas, ao dourar
retire do fogo, seque em papel
de rolo de cozinha.
4. Amasse as bananas fritas com
um prato forrado com pelicula
aderente, numa tábua de carne,
elas ficarão como uma
panqueca.
5. Volte a fritar as bananas
esmagadas.
6. Deixe-as ficar douradas e
crocantes.
7. Agora é só deixar escorrer e
rechear com frango, carne,
cogumelos, camarões ou o que
quiser.



Bandeja paisa MODO DE PREPARO

INGREDIENTES
• Feijão Antioquia

• Arroz branco

• Carne em pó

• Torresmos

• Salsichas cozidas

• Ovos fritos

• Fatias de banana

• Hogao

• Abacate 

1. Prepare feijão, hogao
e carne em pó no dia
anterior e guarde no
frigorifico.
2. Quando a bandeja
paisa estiver pronta
para servir, aqueça o
feijão, asse a carne em
pó e prepare os
torresmos.
3. Cozinhe o arroz
branco e a banana.
Frite os ovos e as
linguiças.
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Guiné-Bissau

Trabalho realizado por:

Daniel Santos

Raúl Henriques

Rafael Sanhá



Localização

• A Guiné-Bissau é um país tropical na costa
atlântica ocidental de África, cuja Capital é a
cidade de Bissau, este país possui 1,874
milhões de habitantes com uma área de 36
126 km2.



Bandeira

• A Bandeira da Guiné-
Bissau foi adotada em 1973,
quando se tornou
independente de Portugal.
A Estrela Preta da bandeira é
um símbolo de unidade
Africano, amarelo representa
o sol, o verde é esperança, e
vermelho representa o
sangue derramado durante a
longa luta pela
independência de Portugal.



Curiosidades
• Este país tem também 88 ilhas das quais apenas 20 são habitadas,

maioritariamente pela etnia dos bijagós.
• A principal fonte rentável monetária do país é a exportação da

castanha de caju.
• Situado na costa atlântica ocidental de África este país tem apenas

2 estações climáticas, a estação das chuvas e a estação seca. A
estação das chuvas estende-se até meados de Novembro, com
maior pluviosidade em Julho e Agosto, a estação corresponde aos
restantes meses do ano.

• O Rio Grande de Buba que se situa também neste pequeno país é
um dos maiores e mais profundos rios de África Ocidental, que tem
uma área de Bacia de 285 km2, é um rio navegável numa grande
extensão que comunica com o Rio Geba (que abrange a Guiné-
Conacri, o Senegal e a própria Guiné-Bissau) e passa na cidade
Buba.



• Neste mesmo país maioritariamente no Norte,
existe uma reia pesada que serve para fabricar fibra
ótica da qual são feitas os óculos e lentes etc...,
estando atualmente em estudo a exportação deste
material.

• As suas margens são de grande fertilidade para a
agricultura e ladeadas por florestas. Desagua no
Oceano Atlântico junto à ilha do Bolama



Gastronomia

Ingredientes:
1 frango, 2 a 3 cebolas, 300 a 450 ml
de limão, 1kg de arroz, Caldo de
Galinha(Knorr), Pimenta Agosto,
Alho, Sal.

Modo de preparação:
Tempera-se o frango, de seguida
mete-se ao lume até ficar cozido o
que leva 15 a 20 minutos. Depois de
cozido, adiciona-se o frango a um
grelhador com óleo. De seguida,
prepara-se um bom caldo de limão
para acompanhar. E confeciona-se o
arroz para servir de Guarnição.

Os pratos mais tradicionais são os: Caldo de "chebeu", "Siga", "Jambo".

Vou deixar aqui uma receita que também é muito apreciada por lá, que é a
"Cafriela".
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Índia
Afonso Beijoca, Joana Quintais, Kevin Meggi e 

Pedro Cezília





Na Índia…

Existem mais de 400
idiomas e dialetos;

A população atinge os
1,353 mil milhões de
habitantes e uma área
superior a 3 287 000 km²;

Encontram-se belas
cidades, entre as quais
Nova Deli, que é a capital
do país.



O significado da bandeira

A cor Açafrão simboliza renúncia;

A cor Verde demonstra a relação
com a vida vegetal;

O “Ashoka Chakra” no centro da lista
branca da bandeira, é a roda da lei
de Dharma que simboliza
movimento, pretendendo
demonstrar que existe morte na
estagnação;

O “Ashoka Chakra” representa
também o dinamismo de uma
mudança pacífica e, as 24 horas do
dia.



Religião 

O Hinduísmo, o Budismo, o Jainismo e o
Sikhismo são religiões originárias da Índia, e as
mesmas são praticadas pela maior parte da
população;

No entanto, o Zoroastrismo, o Judaísmo, o
Cristianismo e o Islamismo, que são religiões
não originárias da Índia, são também praticadas
por alguma parte da população.

Ainda que uma pequena parte da população
implemente carne e peixe na sua alimentação, a
gastronomia hindu baseia-se na comida
vegetariana e, a mesma predomina na
generalidade da população, por questões
religiosas e culturais.



Curiosidades



O maior festival do Mundo

O festival hindu
Kumbh Mela, que
ocorre 4 vezes a
cada 12 anos, reúne
cerca de 100
milhões de
pessoas, fazendo do
mesmo o evento
com mais
participantes em
todo o mundo.



Seis Estações

O calendário hindu tem seis estações:
primavera, verão, monções, outono,
inverno e pré-primavera.



A cidade do Tabaco

Respirar o ar da cidade de
Mumbai durante um dia, é o
equivalente a fumar 100 cigarros



A cidade mais poluída do 
mundo é…

Na Índia, mais precisamente
em Nova Deli, a capital da
Índia.



A maior família do mundo

A maior familia do mundo
(conhecida) vive na Índia, onde um
marido e pai, Ziona Chan, tem 39
esposas e 94 filhos.



O país das especiarias

70% das especiarias do
mundo vêm da Índia



Uma grande cozinha…

O Templo Dourado, na Índia,
serve mais de 100 mil refeições
gratuitas diariamente, para quem
quiser.



Receitas



Caril de Frango

Ingredientes:

4 peitos de frango

1 limão

400 ml de leite de coco

2 cebolas grandes

1 dente de alho

800g de tomate esmagado

1 fio de azeite

3 colheres de chá de Caril

1/2 molho de coentros frescos

Modo de preparação:

Corte o frango em pedaços e coloque o mesmo
numa tigela. De seguida, esprema o limão,
adicione o alho e uma colher de chá de caril

Adicione o leite de coco ao frango e deixe a
marinar por 1 hora no frigorifico

Corte a cebola e deixe alourar em azeite

Retire o frango de marinar. Reserve a marinada e
doure o frango com a cebola durante 5 minutos.
Adicione o tomate picado e 2 colheres de chá de
Caril. Misture bem e deixe ferver em lume baixo
durante 10 minutos. De seguida junte a restante
marinada e deixe ferver durante 10 minutos.



Pão Naan Tradicional

Ingredientes:

55g de farinha de trigo

1 colher de chá de ovo

1 colher e meia de chá de açúcar

1 pitada de sal

1 colher de chá de manteiga
clarificada (ghee)

2 colheres de chá de iogurte
natural 

1 pitada de fermento

Modo de preparação:

Misture todos os ingredientes
numa batedeira por 15 
minutos

Divida a massa, fazendo bolas 
de tamanho semelhante a 
bolas de golfe e deixe crescer

Abra a massa e leve ao forno
até ficar dourado. Sirva
quente.



Sopa Mulligatawny
Ingredientes:

3 colheres de sopa de óleo

1 colher de sopa de gengibre ralado

1 colher de chá de alho em pó

1 colher de chá de cominhos em grão

1 colher de chá de coentros em grão

1 pitada de pimenta-do-reino

1 chávena de chá de lentilhas (deixadas
previamente a amolecer)

4 chávenas de chá de caldo de legumes

1 pitada de sal

1 colher de sopa de sumo de limão

1 colher de chá de leite de coco

1 colher de sopa de cenoura ralada

Modo de preparação:

Coloque o óleo em lume médio e 
quando aquecer adicione o gengibre e 
o alho. Mexa por 10 segundos e de 
seguida junte os cominhos, os
coentros e a pimenta.

Junte as lentilhas, o caldo de legumes 
e o sal e deixe ferver. Assim que as 
lentilhas estiverem cozinhadas, leve as 
mesmas ao liquidificador. 

Ponha o preparado na panela e em
lume baixo, deixe o mesmo ferver . 
Junte o limão e o leite de coco. 

Para decorar, coloque a cenoura
ralada e polvilhe pimenta-do-reino.
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