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Atividades baseadas na semana da alimentação saudável 

O texto abaixo foi retirado de uma revista sobre saúde. Vamos ler e 
depois responder: 
Quarentena pode ser aliada 

Com a pandemia de Covid-19, atividade física e alimentação saudável podem até parecer metas              

impossíveis. Porém, podem ser uma boa oportunidade de criar bons hábitos. “Para muitos pais que estão                

em home office, esse pode ser um momento ideal para se aproximar da criança e criar hábitos                
saudáveis e, consequentemente, estreitar o relacionamento de parceria e confiança”, sugere a            
doutora. 
A especialista também dá as seguintes dicas: 

- Criança precisa de rotina, inclusive na hora de comer. “Horários estabelecidos para as refeições ajudam                

a diminuir a chance de escapar e comer aquele salgadinho”. 

- Até para beber água é importante ter uma rotina, fique atento a isso. A água pode inibir a vontade de                   
comer. Não beber água, pelo menos, 30 minutos antes das refeições. 

- Outra estratégia é não comer doces e salgadinhos direto do pacote. “Coloque em um pote uma                 

quantidade determinada para que não haja exagero! ”. 
- Comer um alimento de desejo de vez em quando não é o problema, desde que isso não se torne rotina. 

- Deixar frutas à disposição e ao alcance da criança é uma ótima dica para incentivar a alimentação                  

saudável. 
Pediatras alertam 

Com o confinamento, as crianças acabam se exercitando menos e o consumo de produtos              

industrializados também pode aumentar. Isso poderia nos levar a um número ainda mais elevado de               
casos de obesidade infantil pós-pandemia, alerta a Sociedade de Pediatria de São Paulo. 

O presidente do Departamento de Nutrição da Sociedade de Pediatria de São Paulo, Rubens              

Feferbaum, concorda que que essa condição é, na verdade, uma oportunidade para pais, cuidadores e               
ensino escolar a distância de incentivá-las a terem maior contato com os alimentos, visando à formação e                 

manutenção de bons hábitos. 

"A criança pode participar do processo de elaboração das refeições, desde a higienização até o               

preparo final – atividades que podem ser feitas por diferentes faixas etárias, sob a coordenação de um                 
adulto, e que incentivam práticas alimentares mais saudáveis", diz o pediatra. 

 

 



 

A Sociedade de Pediatria de São Paulo alerta para o que não deve ser feito na alimentação infantil: 

- Obrigar ou forçar a criança a comer, o que pode gerar conflitos. 

- Chantagear a criança. Exemplo: “se comer todo o legume, vai ganhar a sobremesa”. 
- Substituir o alimento recusado por outro de preferência da criança. 

- Desistir de oferecer o alimento após poucas tentativas. 

- Substituir a refeição por pães, biscoitos, leite, em caso de inapetência. 

- Obrigar o filho a terminar o prato quando ele não quer mais ou não permitir que ele repita algo, quando                     
pede mais. 

 

1- O texto acima é: 
(A) narrativo 

(B) informativo 
(C) descritivo 

(D) jornalístico.  

 
2- Qual o assunto principal? 
(A) descrever uma situação. 
(B) informar sobre alimentação saudável, atividades físicas e  dicas 

(C) narra um fato sobre obesidade infantil e as consequências.  

 
3- Responda: 

 
a). Cite três alertas dos pediatras.  

_______________________________________________________________ 
 

b) Copie três dicas dos especialistas para uma rotina alimentar. 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

c) Cite dois alertas que não devem ser feitos na alimentação infantil. 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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Com base nas aulas anteriores  sobre mundo rural e urbano, vamos pesquisar 
sobre como as pessoas armazenavam os alimentos : 

 

 

Faça uma pesquisa com seus avós e seus pais respondendo as questões 
acima: 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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Com base nas aulas anteriores sobre matéria prima e meio de consumo agora 
responda: 

 

  

 

Acima estão algumas imagens do processo de produção do pão. Escreva os              
principais passos para a produção do pão desde sua matéria-prima até o            
produto estar pronto para o consumo. Observe que algumas etapas não foram            
representadas por imagens. Perceba que outras imagens poderiam representar         
este processo de produção completo. Represente estas que poderiam estar no           
quadro acima, descrevendo-as nas linhas abaixo.  

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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Bom dia! Tudo bem? Hoje vamos ver o quanto de calorias você 
consome. 

Que tal fazermos um balanço energético do seu dia? Será que você 
anda gastando toda energia que consome ou será que parte dessa energia 
está ficando armazenada na forma das tão temidas “gordurinhas”? 

Nesta atividade, você encontrará os elementos para ajudá-lo nessa 
análise. Vamos nessa! 

Escolha, na tabela abaixo, os alimentos para seu consumo, 
correspondente a cada hora de seu dia. 

  

QUANTIDADE ALIMENTOS CALORIAS 

100 g Batata frita 230 kcal 

100 g Canelone 147 kcal 

100 g Coxinhas 211 kcal 

12 g Empadinha 56 kcal 

160 g Espaguete 230 kcal 



100 g Lasanha 200 kcal 

300 g Macarronada 389 kcal 

1 Pastel de queijo 130 kcal 

140 g Pizza de calabresa 298 kcal 

140 g Pizza de mussarela 331 kcal 

1 Maçã 58 kcal 

1 Banana 89 kcal 

1 Pêra 63 kcal 

10 Morangos 39 kcal 

1 fatia pequena Melância 31 kcal 

  

 

 

 

 

  

  



Preencha os espaços abaixo com a quantidade de energia contida nos 
alimentos que você consumiu. 

  

ENERGIA ADQUIRIDA 

·        00h___________________ 12h_______________________ 

·        01h___________________ 13h _______________________ 

·        02h___________________ 14h _______________________ 

·        03h___________________ 15h _______________________ 

·        04h___________________ 16h _______________________ 

·        05h ___________________ 17h ______________________ 

·        06h ___________________ 18h _____________________ 

·        07h ___________________ 19h _______________________ 

·        08h____________________20h _______________________ 

·        09h ___________________  21h _______________________ 

·        10h____________________22h _______________________ 

·        11h____________________23h_______________________ 

  

  

Agora que preencheu faça a soma. 

Consumi _______________ kcal. 

  



 

 
 

 

 

 

 


