
REUNIR OS INGREDIENTES OBJETIVO Identificar os principais problemas que as mulheres das áreas rurais 

enfrentam em sua luta pelo direito à alimentação e à nutrição.

Os cartões são fixados na parede sem seguir nenhuma ordem específica O passo seguinte é agrupar os cartões na parede por temas-chave

Por exemplo: terra, água, sementes, condições

de trabalho, participação política, trabalho de 

cuidado e violência.
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ESCOLHER OS UTENSÍLIOS OBJETIVO

DATA

TIRE UMA
FOTO

TIRE UMA
FOTO

TIRE UMA
FOTO

Conectar as lutas comunitárias identificadas com 

as normas internacionais da Cedaw RG34.

Quais são os principais elementos da Cedaw RG34 ligados 

às realidades/problemas cotidianos que foram identificados 

no Mapa Mental?

Quais dos principais elementos da Cedaw RG34 são úteis, 

ou não, em seu trabalho e luta pelo direito à alimentação 

e à nutrição?

De que formas a Cedaw RG34 é útil onde você está e 

como podemos nos apropriar dela em nossos coletivos, 

organizações e comunidades?

#CozinhandoPolíticas



COMPARTILHAR NOSSAS RECEITAS OBJETIVO

DATA

TIRE UMA
FOTO

Aprender com as diferentes experiências de vida das mulheres na 

luta pelo direito à alimentação e à nutrição nas áreas rurais.

RESULTADO

DIFICULDADES

CONQUISTAS

MEIOS

ESTRATÉGIAS

RESULTADO RESULTADO

As perguntas seguintes 

podem ajudar a guiar a 

discussão:

O que as mulheres foram 

capazes de conquistar com 

as ações empregadas?

Que estratégias as 

mulheres usaram para 

alcançar o resultado 

obtido?

Quais foram as dificuldades 

e lições aprendidas?
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EXPERIMENTAR OS SABORES OBJETIVO

DATA

TIRE UMA
FOTO

Identificar “ferramentas” e “ações” complementares e que faltam para 

fazer avançar a luta pelo direito à alimentação e à nutrição. 

O que nos falta para conseguir avançar?

TEMA DO GRUPO:
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EXPERIMENTAR OS SABORES OBJETIVO

DATA

TIRE UMA
FOTO

Identificar “ferramentas” e “ações” complementares e que faltam

para fazer avançar a luta pelo direito à alimentação e à nutrição. 

LOCAL

AÇÕES 1

AÇÕES 2

AÇÕES 3

NACIONAL REGIONAL

RESPOSTAS

Ao escrever as respostas, 

considere dividi-las em 

duas colunas:

 

A. Ações locais, nacionais 

e/ou regionais.

 

B. Tipos de ferramentas 

que faltam para concreti-

zar as ações (ex.: 

capacitação, recursos de 

mídia, fundos).
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SABOREAR O CALDEIRÃO COMUM OBJETIVO

DATA

TIRE UMA
FOTO

Entrar em acordo sobre a realização de atividades coletivas de curto 

e/ou longo prazo pelo direito à alimentação e à nutrição.

Sempre que o grupo concordar com uma ação,

um cartão é colocado na linha do tempo, destacando:

» a data esperada para realizar a ação; e

» a principal pessoa ou organização responsável por coordenar a ação.

HOJE

DATA:

DATA:

META
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