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A valorização, através da educação, dos recursos naturais da caatinga usados
 como fonte de alimento é um mecanismo importante para a conservação desse
 bioma que se encontra em estado crescente de degradação, ocasionado, na
 maioria das vezes, pela  falta de conhecimento sobre sua importância para a
 sobrevivência das pessoas que dele dependem. Este trabalho é parte do Projeto
 Recursos Naturais da Caatinga como Instrumento Didático para o Ensino
 Fundamental no Município de Cajazeiras que foi realizado na Escola Municipal
 José Martins de Oliveira, zona rural do município com os alunos do 8º ano,
 visando utilizar os recursos naturais da Caatinga, plantas e alimentos típicos da
 região, como instrumento didático no processo ensino-aprendizagem,
 contribuindo para o resgate da cultural local. A metodologia baseou-se em:
 aplicação de questionário junto a comunidade sobre cereais, raízes, folhas, frutos
 e pratos típicos da Caatinga e atividades práticas em laboratório. De acordo com
 as entrevistas foram citados: arroz (Oryza sp) (27,2%) e milho (Zea mays L.)
 (18,2%), mandioca (Manihot  sp) (71,4%), erva-cidreira (Lippia alba N. E. Br ex.
 Britton & P. Wilson) (50,0 %) e alface (Lactuca sativa L.) (50,0%), mandacaru
 (Cereus jamacaru D.C.) (25,0%) e ameixa (Ximenea coriacea Engl.) (25,0%).
 Entre os pratos típicos indicados pela comunidade destacaram-se: baião de dois,
 angu, espece de gergelim, mungunzá e canjica. Em laboratório os alunos
 visualizaram grão de amido, nutriente base da alimentação na região e
 executaram atividades onde puderam avaliar os seus hábitos alimentares e
 compará-los aos resultados das entrevistas. As atividades realizadas contribuíram
 para o conhecimento dos alunos quanto à importância de uma alimentação
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 saudável e para a valorização da cultura alimentar que gradativamente está
 sendo esquecida, uma vez que, de acordo com os dados obtidos, alguns
 entrevistados desconhecem quais são os alimentos e plantas típicas da Caatinga.
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