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1. HÁBITOS ALIMENTARES NA ADOLESCÊNCIA 

 
A adolescência apresenta como característica o crescimento físico, a alta 

vulnerabilidade para deficiências nutricionais e parece constituir também, período de risco 
para o desenvolvimento de doenças crônicas na vida adulta. Por esse motivo tem-se 
priorizado a vigilância nutricional nessa fase com o objetivo de avaliar e intervir no 
comportamento alimentar, prevenindo assim os prejuízos ao crescimento e à saúde desse 
grupo. 

A crescente independência, a participação na vida social e horário, geralmente, 
ocupados dos adolescentes, influencia os seus hábitos alimentares. É freqüente comerem 
rapidamente e longe de casa. Além disso, estão iniciando a compra e o preparo de seus 
próprios alimentos. A mídia trás uma variedade enorme de alimentos para preparo rápido 
que eles mesmos podem realizar. 

Os adolescentes têm padrões de refeições caóticos (STORY, 1984). Perdem 
refeições, com freqüência pulando o café da manhã e o almoço juntos. Sendo que essa 
tendência é mais comum às meninas. 

O hábito de lanchar é preocupante, mas apesar disso, os adolescentes podem 
conseguir uma nutrição essencial a partir de refeições opcionais com seleção de alimentos 
saudáveis que contenham os nutrientes necessários a uma alimentação equilibrada como 
frutas frescas e produtos de grãos integrais que possam complementar os alimentos 
comumente escolhidos ricos em valor energético e proteína. Assim, a escolha de alimentos é 
mais importante que a hora e o lugar de comer. 

É comum aos adolescentes comerem em grande quantidade e com freqüência 
enquanto estão em crescimento acelerado, mas é necessário que este hábito seja revisto 
quando o crescimento é diminuído. 

 
ATIVIDADE 

 

1.1 Verificar a freqüência alimentar e registro alimentar de vinte e quatro horas 
através de questionário e tabelas para registros. 



 

COLÉGIO ESTADUAL JARDIM MARACANÃ – ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 
TOLEDO – PARANÁ 

 
PROFESSORA: ROSANA DO ROSÁRIO OSSUCCI 

 
O seguinte questionário tem por objetivo verificar os alimentos mais freqüentes nas refeições 
diárias dos alunos das sétimas séries do Colégio Estadual Jardim Maracanã. 
 
NOME DO (A) ALUNO (A):  ______________________________________________________  
IDADE:  ______________________________________________________________________  
 
QUESTIONÁRIO  
 
1 - Você costuma tomar café da manhã? 
a) (   ) Todos os dias 
b) (   ) De 1 a 3 vezes por semana 
c) (   ) De 3 a 5 vezes por semana 
d) (   ) Não toma café da manhã 
 
2 - O que você prefere come/beber no café da 
manhã? 
a) (   ) pães 
b) (   ) biscoitos 
c) (   ) bolos 
d) (   ) leite com chocolate 
e) (   ) leite com café 
f) (   ) café preto 
g) (   ) chás 
h) (   ) queijos 
i) (   ) geléias 
j) (   ) outros 
 
3 - Você almoça? 
a) (   ) Todos os dias 
b) (   ) Não almoça uma vez por semana 
c) (  ) Não almoça mais que duas vezes por 
semana 
 
4 - Que tipo de alimento costuma ingerir no 
almoço? 
a) (   ) arroz 
b) (   ) feijão 
c) (   ) massas 
d) (   ) saladas 
e) (   ) carne vermelha 
f) (   ) peixe 
g) (   ) legumes cozidos 
h) (   ) outros 
 
5 - Quantas vezes por semana, ingere frituras? 
a) (   ) Nenhuma 
b) (   ) De 1 a 2 vezes por semana 
c) (   ) De 2 a 4 vezes por semana 
d) (   ) Mais que 4 vezes 
 
6 - Costuma fazer lanche da tarde? 
a) (   ) Nunca 
b) (   ) De 1 a 2 vezes por semana 
c) (   ) De 2 a 4 vezes por semana 

d) (   ) Mais que 4 vezes por semana 
 
7 - O que ingere nos lanches da tarde? 
a) (   ) Frutas 
b) (   ) Sucos 
c) (   ) Chás 
d) (   ) Leite 
e) (   ) Café 
f) (   ) Pães 
g) (   ) Biscoitos 
h) (   ) Bolos 
i) (   ) Queijos 
j (   ) Outros 
 
8 - Costuma jantar? 
a) (   ) Nunca 
b) (   ) De 1 a 2 vezes por semana 
c) (   ) De 2 a 4 vezes por semana 
d) (   ) Mais que 4 vezes por semana 
 
9 - Que tipos de alimentos costuma ingerir no 
jantar? 
a) (   ) arroz 
b) (   ) feijão 
c) (   ) massas 
d) (   ) saladas 
e) (   ) carne vermelha 
f) (   ) peixe 
g) (   ) legumes cozidos 
h) (   ) sopas 
i) (   ) outros 
 
10 - Faz algum lanche antes de ir dormir? 
a) (   ) Nunca 
b) (   ) De 1 a 2 vezes por semana 
c) (   ) De 2 a 4 vezes por semana 
d) (   ) Mais que 4 vezes por semana 
 
11 - O que costuma ingerir? 
a) (   ) leite 
b) (   ) chás 
c) (   ) café 
d) (   ) pães 
e) (   ) biscoitos 
f) (   ) outros



 

Freqüência Alimentar Geral 

Alimento Diariamente  Vezes / 
semana 

Observações 

Leite     
Queijo    
Iogurte    
Carne     
Feijão     
Ovos     
Lanches     
Pizza     
Salgados     
Doces     
Arroz     
Frutas     
Verduras     
Legumes     
Biscoitos     
Água / líquidos    
Observações : 

 

Substâncias não nutritivas  

Substância Diariamente  Vezes / 
semana 

Observações  

Café     
Chá     
Refrigerantes     
Vinho     
Cerveja     
Outras bebidas     
Cigarro     
Outras     
 

Recordatório Alimentar de 24 horas 

Desjejum       Lanche 

Almoço        Lanche 

Jantar        Lanche 

Dados Antropométricos1:  

Peso Atual:_______________Altura:__________________ 

                                                           
1As medidas antropométricas são expressas pelo peso (massa corporal total), pelas pregas cutâneas (massa 
corporal gordurosa) e pela circunferência e área muscular do braço (massa corporal protéica) 



 

2. FUNÇÕES DOS ALIMENTOS E GRUPOS ALIMENTARES 

 

O organismo, para manter sua homeostasia, deve continuamente obter, 

transformar, assimilar e eliminar substâncias, as quais são chamadas de nutrientes. Estes 

devem ser fornecidos pelos alimentos e consumidos em quantidades e variedades 

adequadas.  

Os alimentos são classificados de acordo com suas funções no organismo. Assim, 

existem três tipos básicos de nutrientes: plásticos, energéticos e reguladores, que podem ter 

diferentes naturezas químicas, ou seja, pertencer a diferentes grupos de substâncias. As 

substâncias plásticas são especialmente as proteínas, que constroem e constituem a massa 

de matéria viva. As substâncias energéticas são representadas pelos carboidratos (glucídios), 

que fornecem energia para as funções vitais do organismo e pelos lipídios que constituem as 

membranas plasmáticas e organelas celulares (membranas lipoprotéicas), além de ficarem 

armazenados no tecido adiposo. Em algumas situações, quando há pequena disponibilidade 

de carboidratos, os lipídios são mobilizados pelas células para oxidação e liberação de 

energia, agindo como reserva energética dos organismos e tendo, portanto, dupla função: 

plástica e energética. As substâncias reguladoras são as vitaminas, responsáveis pela 

regulação do desenvolvimento e das funções orgânicas. 

 

ATIVIDADES 

 

2.1 Pesquisar os diferentes nutrientes, suas funções e em quais alimentos são 

encontrados. Organizar murais com as informações para exposição e fazer apresentação. A 

turma pode ser dividida em grupos onde cada um será responsável por pesquisar um tipo 

diferente de nutriente. 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2 CRUZADINHA DOS NUTRIENTES 

Complete a cruzadinha a seguir, respondendo as questões abaixo, com o 

alimento que corresponde a uma fonte dos nutrientes solicitados. 

1) Os lipídios são um grupo heterogêneo de compostos que incluem os óleos e gorduras de 

origem animal e vegetal. Qual é a fruta que apresenta um alto teor de gordura? 

2) Produto de origem animal rico em colesterol. 

3) Alimento de origem animal que apresenta grande quantidade de vitamina A (retinol). 

4) Aproximadamente 65% das proteínas são encontradas em alimentos de origem: 

5) A vitamina E (tocoferóis e tocotrienóis) pode ser obtida a partir do óleo de: 

6) A vitamina B6 (piridoxina, piridoxol e piridoxamina) pode ser encontrada em qual alimento 

de origem animal?  

7) Os produtos vegetais mais ricos em proteínas são as: 

8) A vitamina K (filoquinona e menaquinona) é encontrada em vegetais de folhas: 

9) A vitamina B12 é encontrada em alimentos de origem animal como as: 

10) A maioria dos carboidratos da dieta se origina de alimentos de origem vegetal, incluindo 

todos os tipos de açúcares. A única maior exceção é a lactose encontrada no leite e seus 

derivados. Um cereal rico em carboidrato é o: 

11) A vitamina C (ácido ascórbico) é encontrada em grande concentração em uma fruta 

originária da Índia chamada: 

12) Um alto teor de carboidrato é encontrado em um derivado da cana e da beterraba. Que 

produto é este derivado?  

13) Qual espécie de peixe que apresenta vitamina D (calciferol)? 

14) A vitamina B1 (tiamina, riboflavina e niacina) pode ser encontrada em carne magra de: 
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3. PIRÂMIDE ALIMENTAR 

 
A pirâmide alimentar enfatiza alimentos dos cinco grupos alimentares, cada um 

desses grupos alimentares fornece alguns nutrientes, mas não todos os que necessitamos 
para uma alimentação equilibrada. Os alimentos de um grupo, não podem substituir os 
alimentos de outro grupo, sendo que todos os grupos alimentares, são igualmente 
importantes e, para manter uma boa saúde, necessitamos de todos eles. 

A pirâmide atua como um guia para uma boa alimentação, propondo escolhas 
para uma dieta saudável, através do consumo de variedade de alimentos para a obtenção 
dos nutrientes necessários e ainda, a quantidade certa de calorias para manter um peso 
saudável. 

No diagrama abaixo estão indicados a quantidade de porções diárias que 
devemos ingerir de cada grupo alimentar para termos uma alimentação saudável. 

 

GRUPO DE ALIMENTOS NÚMERO DE PORÇÕES DIÁRIAS 

Gorduras, óleos e doces Usar moderadamente 

Leite, iogurte e queijo Duas a três  

Carne, aves, peixe, feijões secos, ovos e 
nozes 

Duas a três  

Vegetais Três a cinco  

Frutas  Duas a quatro  

Pão, cereal, arroz e massas Seis a onze  

(As porções referidas correspondem a uma xícara, uma unidade, um pedaço, um 
filé, uma fatia) 

 
ATIVIDADES 
 

3.1 Vendar os olhos de alguns alunos e oferecer-lhes alguns alimentos para 
serem cheirados, manipulados e degustados (nesta seqüência), a fim de possibilitar o re-
descobrimento desses alimentos em um contexto diferente e reavaliar suas qualidades 
organolépticas através do olfato, tato e paladar. As impressões podem ser registradas para 
verificação sobre o mecanismo de percepção que apresentam na degustação dos alimentos. 

 
 

 
 
 
 



 

Número de adolescentes segundo as vias de identificação sensorial dos 
alimentos 

Alimentos Olfato Tato Paladar Sem 
identificação 

Refrigerante     

Suco de uva     

Maionese      

Tomate     

Alface     

Banana     

Laranja      

Maçã     

Total     

 
 
3.2 Verificar seu conhecimento sobre os grupos alimentares, realizando a 

atividade lúdica com a pirâmide alimentar acessando o site: 
www.brincandoseaprende.com.br/php/atividade.php?nrati=1453 
 

http://www.brincandoseaprende.com.br/php/atividade.php?nrati=1453


 

4. CUIDADOS COM A ALIMENTAÇÃO 

 

A mídia, de maneira geral, surge como outra preocupação na busca de hábitos 

alimentares adequados ou errôneos, pois ao mesmo tempo em que mostra corpos perfeitos, 

modelos lindas, alimentos que prometem a melhor forma física, mostram também muitos 

alimentos inadequados para o consumo, alimentos com excesso de gorduras e açúcares. 

Desta forma, pode levar o adolescente a desenvolver bulimia e anorexia, para chegar ao 

corpo perfeito, bem como podem influenciar no desejo por consumir alimentos calóricos, 

levando-o a uma compulsão alimentar e desenvolvimento da obesidade.  

O organismo humano precisa de consumo diário e contínuo de alimentos, em 

qualidade e quantidade capazes de suprir todas as necessidades e garantir o funcionamento 

normal. É necessário verificar e dar importância ao valor nutricional do que se come. A falta 

de conhecimento sobre alimentação e nutrição, sua importância para o desenvolvimento  

físico e mental e para a qualidade de vida, induz as pessoas ao não 

desenvolvimento de bons hábitos alimentares e conseqüentemente, ao aparecimento de 

problemas relacionados à alimentação. 

 

ATIVIDADES 

 

4.1 Recortar rótulos de embalagens de diferentes alimentos, verificar e anotar as 

informações nutricionais, comparando, por exemplo, a quantidade de carboidratos, 

gorduras, vitaminas, etc. observar a importância destas informações na manutenção de 

práticas dietéticas saudáveis e avaliar se tais alimentos podem ser consumidos livremente 

por qualquer pessoa ou se necessitam de alguma restrição. Anotar os dados obtidos em 

forma de cartazes, apresentando-os à classe para discussão. 

 

4.2 Confeccionar um “Mural dos Nutrientes”  

Recorte em revistas, jornais e outros, figuras, de diferentes alimentos. Cole as 

figuras conforme o grupo de nutrientes ao qual pertencem: Carboidratos, Proteínas, Lipídios 

(gorduras), vitaminas e sais minerais. 



 

5. MUDANÇAS NOS HÁBITOS ALIMENTARES 

 
Os adolescentes passam por um processo de independência crescente e por esse 

motivo, as tentativas para auxiliá-los na melhoria de seu estado nutricional devem ser 
cuidadosas. Faz-se necessário primeiramente, verificar a demonstração de interesse do 
adolescente para a mudança. Encorajar o desejo de mudar deve ser uma tarefa contínua e 
demanda desenvolvimento de atividades que proporcionem conhecimento, mudança de 
comportamento e de atitudes aos adolescentes. A família deve auxiliar no processo de 
mudança adquirindo também bons hábitos alimentares e agindo como sustentadores. 

A tabela Guia de alimentação diária recomendada para adolescentes, como 
segue abaixo, pode ser uma forma simples de como iniciar algumas mudanças. 

 

• 3 a 4 xícaras de leite sem gordura ou com pouca gordura ou iogurte – para 
fornecer o cálcio, a vitamina D, riboflavina importantes e em alguns casos de 
adolescentes vegetarianos, proteína suficiente 

• 5 ou mais porções de frutas frescas, congeladas, secas, cruas ou cozidas e/ou 
vegetais, na maioria amarelos, laranjas, verde-escuro ou vermelhos 

• 2 porções, de 2 a 3oz cada, de alimentos protéicos magros, tais como frango, 
peru, peixe, carne de porco magra 

• 6 a 11 porções de grãos, pães e cereais (preferivelmente grão integral), 
rocamboles, massa, arroz, batatas e outros amidos para atingir as 
necessidades energéticas 

• Pequenas quantidades, talvez uma por dia, de itens ricos em gordura e ricos 
em açúcar, tais como sobremesas, bebidas com soda, doces, biscoitos e 
pastéis que têm pouco valor nutricional. 

 
FONTE: MAHAN, L. K. & ESCOTT-STUMP, S. Krause: alimentos, nutrição & dietoterapia. 9ed. São Paulo: Roca, 
1998, pag.289. 

Com essas dicas simples o adolescente pode verificar que cuidar de seus hábitos 
alimentares não é tão difícil e incapaz de ser realizado. 
 
ATIVIDADES 

 
5.1 JOGO DO FAST FOOD – TRILHA 

Passo a passo para acessar o jogo. 

a) Clique no link abaixo; http://rapidshare.com/files/168949446/jogofrente.rar.html 

b) Quando abrir a página, clique em Free use (uso livre), abaixo do relógio à esquerda; 

c) Aguarde a liberação para fazer download; 

d) Clique na seta download e aguarde que seja concluído. 

http://rapidshare.com/files/168949446/jogofrente.rar.html


 

5.2 Observando as informações da tabela Guia de alimentação diária 

recomendada para adolescentes, procure montar um cardápio equilibrado para as refeições 

de um adolescente em um dia. 

Café da manhã 
 
 
 

 

Lanche 
 
 

 

Almoço 
 
 
 
 

 

Lanche 
 
 

 

Jantar 
 
 
 

 

Lanche 
 
 

 

 



 

 
6. MUDANÇAS NO ESTILO DE VIDA: PRÁTICAS DE ATIVIDADES FÍSICAS E BOA 

ALIMENTAÇÃO 

 

Estudos epidemiológicos prospectivos demonstram que, estilos de vidas mais 

ativos, como um condicionamento aeróbico moderado, estão associados de forma 

independente, à diminuição do risco de incidência de DCNT (Doenças Crônicas não 

Transmissíveis), da mortalidade geral e da mortalidade por doenças cardiovasculares. 

Verifica-se também que adolescentes obesos tendem a ingerir maiores quantidades de fast 

food e não compensar esse excesso energético e ainda, aqueles com vida mais sedentária, 

que assistem mais à televisão, também ingerem maior quantidade de refrigerantes. Por 

outro lado, as estratégias que investem na redução de comportamentos sedentários 

mostram resultados positivos no controle de obesidade. 

As atividades físicas regulares exercidas em quantidades moderadas, por 30 

minutos diários todos os dias, são eficazes na prevenção do diabetes II e da doença 

cardiovascular, mesmo parecendo ser insuficiente para muitas pessoas prevenirem o ganho 

de peso, enquanto que os hábitos sedentários, especialmente as ocupações e recreações 

sedentárias, o promovem. No Brasil a freqüência de atividades físicas é inferior à observada 

em países desenvolvidos, sendo que a proporção de 87% de adultos brasileiros inativos no 

lazer supera em 2 a 3 vezes a encontrada nos Estados Unidos e na média dos países 

europeus. 

A proposta de Estratégia Global para a promoção da Alimentação Saudável, 

Atividade Física e Saúde da OMS, sugere a formação e implementação de linhas de ação 

efetivas para reduzir substancialmente as mortes e doenças em todo o mundo. Um dos seus 

quatro principais objetivos para que isto ocorra é aumentar a atenção e conhecimento 

sobre alimentação e atividade física. 

 Em qualquer fase da vida é importante a realização de atividades físicas, portanto 

aqui estão algumas dicas para você não ficar parado.  

* Torne seu dia-a-dia mais ativo. Acumule pelo menos 30 minutos de atividade 

física todos os dias. Movimente-se! Descubra um tipo de atividade física 

agradável! O prazer é também fundamental para a saúde. 

* Oriente-se sobre alimentação saudável e atividade física. 



 

* Caminhe, dance, ande de bicicleta, jogue bola, brinque. Escolha estas e outras 

atividades para movimentar-se. 

* Aproveite o espaço doméstico e espaços públicos próximos a sua casa para 

movimentar-se. Convide os vizinhos e amigos para acompanhá-lo. 

* Realize brincadeiras que fazem parte de nossa cultura popular e que sejam 

ativas como aquelas da infância de seus pais e avós e ao ar livre: pular corda, 

correr, amarelinha, esconde-esconde, pega-pega, balança-caixão, pé-na-lata, 

andar de bicicleta e outras. Não fique muito tempo em frente da televisão ou 

em jogos de computador. Divida o tempo de lazer entre as opções. 

 
ATIVIDADES 
 

6.1 Pesquise com suas avós ou pessoas idosas, quais eram os tipos de 

brincadeiras ativas e práticas esportivas que realizavam em suas infâncias e relate para a 

turma. Se houver possibilidade realize-as com seus colegas em uma aula prática. 

 

6.2 Pesquisar com familiares receitas e formas de preparo de diferentes 

alimentos saudáveis regionais e culturais. A turma pode fazer o preparo de algumas 

sugestões em aula prática. 

 

6.3 Verificar na cidade se existe ambientes próprios para o desenvolvimento de 

atividades físicas como parques, academias ao ar livre, ciclovias, etc. e como as pessoas 

fazem uso destes espaços. Você já fez uso de algum destes espaços? Relate aos colegas da 

turma. 

 

6.4 Sugestão de jogo: O Poder dos Alimentos. Para realizar o jogo entre no site: 

WWW.iguinho.ig.com.br/turmadosuperv/jogos_aventura.swf 

 

 

http://www.iguinho.ig.com.br/turmadosuperv/jogos_aventura.swf


 

7. PROBLEMAS RELACIONADOS À ALIMENTAÇÃO 

 

A alimentação é equilibrada quando for realizada na quantidade e na qualidade 

adequadas, fornecendo todos os nutrientes necessários ao corpo, dizemos que. 

Uma alimentação equilibrada ajuda a prevenir algumas doenças, embora não 

haja nenhum tipo de dieta capaz de evitar todas as doenças, pois nem todas as doenças 

provêm da alimentação. No entanto, com uma boa alimentação o corpo permanece sadio, 

mais resistente e melhor preparado para enfrentar possíveis doenças. Entretanto, existem 

doenças que estão diretamente relacionadas aos nossos hábitos alimentares e outras que 

necessitam de cuidados especiais quanto à alimentação. Entre elas encontramos: 

 

a) OBESIDADE  
A obesidade é uma doença crônica e multifatorial caracterizada pelo acúmulo 

excessivo de gordura no corpo. Ela pode ser causada por aspectos sócio-econômicos, 
nutricionais, hereditários, orgânicos e comportamentais. 

 
b) DESNUTRIÇÃO 

Desnutrição é a manifestação clínica decorrente da adoção de dieta inadequada 

ou de patologias que impedem o aproveitamento biológico adequado da alimentação 

ingerida. A desnutrição pode ser classificada como: desnutrição protéico-calórica grave e 

desnutrição protéico-calórica de graus moderado e leve. 

Alguns distúrbios alimentares, como a anorexia e a bulimia podem levar à 

desnutrição. A anorexia nervosa é o distúrbio segundo o qual, a pessoa não se alimenta, ou 

quando muito, come pouquíssimo, chegando a passar fome por vontade própria. A bulimia 

caracteriza-se pela ingestão de grandes quantidades de comida em curto espaço de tempo. 

Mas, a pessoa preocupada em perder peso, provoca vômito ou ingere laxante para eliminar 

o alimento que comeu, causando risco à saúde. 

 

c) DIABETES 
O diabetes é uma condição crônica de saúde provocada por alteração na 

secreção e/ou ação do hormônio insulina secretada pelo pâncreas endócrino, caracterizada 

pelo excesso de glicose no sangue. 



 

Os sintomas que levam ao diagnóstico dessa doença são: fadiga, cansaço, sede e 

fome intensas, micção freqüente e perda de peso, apesar da excessiva fome. Geralmente, os 

jovens e as crianças acometidos pela doença são magros. 

 

d) HIPERTENSÃO 
A hipertensão arterial é caracterizada por múltiplos fatores e de distribuição não 

homogênea nas diferentes faixas etárias. Os fatores de risco para sua instalação são divididos 
em: 1) fatores modificáveis, relacionados a hábitos de vida, como sedentarismo, ingestão de 
sal e gordura, pelo excesso de peso, aspectos emocionais como irritação e depressão, 
ingestão de drogas ilícitas e 2) fatores não modificáveis, relacionados a características 
herdadas ou inalteráveis, como herança familiar, raça, sexo, idade, baixo peso ao nascer. 

 

e) HIPERCOLESTEROLEMIA (Excesso de colesterol plasmático) 
O colesterol é um lipídio (gordura) que exerce um papel importante na 

estrutura da membrana celular, na síntese de hormônios esteróides entre outras funções. 

Ele pode ser obtido de duas fontes: do organismo e dos alimentos que ingerimos.  O excesso 

de colesterol é o maior fator de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. 

 
f) HIPERTRIGLICERIDEMIA (Excesso de triglicerídeos plasmáticos) 

Os triglicerídeos (gorduras) são utilizados como fonte de energia pelas células 

do organismo, principalmente as células do coração. São armazenados em grandes 

quantidades no tecido adiposo, como estoque energético. O nível alto de triglicerídeos 

plasmáticos aumenta o risco de desenvolvimento de doenças do coração, especialmente 

quando associado com o excesso colesterol.   

 
ATIVIDADES 

 

7.1 Ouvir a música: COMIDA (FROMER, Marcelo e REIS, Nando. Acústico MTV, 

Titãs – interpretação. WEA, 1997) 

A gente não quer só comida 

A gente quer a vida como a vida quer... 

Após ouvir a música, analise sua letra, relatando que informações o autor da 

letra quis repassar (por exemplo, necessidade de alimentação, fome,...) 



 

7.2 Pesquisar a questão da fome no Brasil e no mundo, discutir com a turma e 

montar um mural com os dados obtidos. 

7.3 Formar grupos e pesquisar sobre as doenças acima relacionadas, destacando 

a prevalência destas doenças na adolescência e na fase adulta e como fazer a prevenção. 

7.4 Calcular seu índice de massa corpórea para verificar se está obeso, 

desnutrido ou eutrófico. 

7.5 Pesquisar sobre anorexia e bulimia. 

7.6 Sugestões de sites com jogos educativos relativos à alimentos e alimentação 

para que você realize. 

CAÇA PALAVRAS DOS ALIMENTOS 

WWW.brincandoseaprende.com.br/php/atividade.php?nrati=1187. 

JOGO DA GORDURA 

WWW.brincandoseaprende.com.br/php/atividade.php?nrati=1003. 

RANKING DO CÁLCIO 

www.briancandoseaprende.com.br/php/atividade.php?nrati=1002.  

MEMÓRIA DOS ALIMENTOS 

WWW.brincandoseaprende.com.br/ciencias.php?area=Ciencias. 

http://www.brincandoseaprende.com.br/php/atividade.php?nrati=1187
http://www.brincandoseaprende.com.br/php/atividade.php?nrati=1003
http://www.briancandoseaprende.com.br/php/atividade.php?nrati=1002
http://www.brincandoseaprende.com.br/ciencias.php?area=Ciencias
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