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OOs Amiguinhos querem ser 
saudáveis, por isso esforçam-se por 

conhecer e praticar formas de o conseguir. 
Para este mês prepararam uma pequena 
apresentação sobre 
Alimentação, que 
poderás utilizar 
na tua 
escola. 

Sou indispensável 
à vida e o elemento mais 

importante dos bons hábitos 
alimentares! Bebam-me diariamente, 

vários copos entre as refeições, 
começando logo ao 

acordar.

Os vegetais e os frutos 
contêm muitas vitaminas. Elas são 

indispensáveis para o bom funcionamento 
do corpo humano, pois protegem-no da 

doença e permitem aproveitar corretamente 
as proteínas, os hidratos de carbono e 

as gorduras, presentes noutros 
alimentos.

Juntamente 
com os meus 

primos limões e 
tangerinas, bem como os 

amigos morangos e quivis, 
tenho muita vitamina C. Ela 
protege-te de infeções. Ah, 
e também sou rica em sais 

minerais, indispensáveis 
às muitas funções 

do corpo.

Vês a bela cor da 
minha pele? Está cheia de 

vitamina A! Se me comeres, 
crua ou cozinhada, vou 

fazer com que vejas 
melhor.

Quando se olha 
para mim, pensa-se logo 
em força e saúde, porque 
tenho ferro e vitamina E. 

Sou ótimo para o 
sangue! 23
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Tenho os 
nutrientes que 

o corpo humano 
usa para obter energia 
para as suas atividades. 
Os hidratos de carbono 
são indispensáveis, mas, 

em quantidade excessiva, 
são transformados em 

gorduras, que provocam 
a obesidade e 

doenças, como a 
diabetes. 

Gastamos energia 
continuamente, mesmo 

a dormir. Como não estamos 
ligados à eletricidade nem 

bebemos gasolina, precisamos 
de alimentos que no-la 

forneçam.

Eu estou quase 
sempre à mesa. Quanto 

mais escuro, mais rico 
sou!

Tal como 
eu, bolos, bombons 

e rebuçados também dão 
energia. Mas não são saudáveis! 

Essa energia gasta-se muito 
depressa e os açúcares 

provocam cáries.

Todos gostam de 
mim... mas alguns só me querem 

frita. Ora, os fritos não fazem bem à 
saúde e só devem aparecer raramente. Há 

muitas outras maneiras de me cozinhar, 
bem saborosas: cozida, assada, em 

puré...
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Tal como uma 
casa é construída com 

tijolos, o corpo é formado 
por tecidos, músculos, 

ossos, tendões e 
pele.

São as 
proteínas que 

constroem as células que 
compõem esses tecidos 

e que nos fazem 
crescer.

Eu sou um 
alimento completo, 
mas devo ser bem 

cozinhado.

As gorduras 
são produtos de origem 
vegetal ou animal. Dão 

energia, protegem contra o 
frio e fornecem algumas 

vitaminas.

Quanto 
mais naturais 

e simples, mais 
saudáveis nós 

somos.

Eu sou 
um ótimo 

substituto de 
gorduras na 

salada.

Devemos ser 
consumidas com 

muita moderação, pois 
podemos causar 

obesidade.

Nós 
temos bastante 

proteína, mas podemos 
ser substituídos, com 

vantagens, por leguminosas 
como a soja, o grão e o 

feijão, e por oleaginosas 
como as nozes e os 

pinhões.

Au, 
au, au, au, 

au! (Ora, até que 
enfim que me 
dão o devido 

valor!)

Uma alimentação regrada, variada e Uma alimentação regrada, variada e 
natural ajuda a aproveitar o que há natural ajuda a aproveitar o que há 
de melhor em cada alimento, satis-de melhor em cada alimento, satis-
fazendo as necessidades do  fazendo as necessidades do  
organismo. Há ainda outros 
hábitos que melhoram 
a qualidade da nossa 
alimentação: 
► Evitar beber às 
refeições.
► Não comer perto da 
hora de dormir.
► Fazer exercício físico 
todos os dias.
► Apanhar luz 
solar. 
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