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➢ Segue atividades  para segunda semana de “isolamento social”( 13 à 17 de abril). 
➢ Copiar e resolver no caderno. 
➢ Não esquecer de colocar a  data. 
➢ Bons Estudos! 

 
1- Copiar o texto a seguir no caderno. 

 

A importância de uma Alimentação Saudável 

 

A alimentação é uma preocupação constante na rotina das pessoas. Seja para obter um 
estilo de vida saudável, seja para perder peso, melhorar a saúde ou, simplesmente, satisfazer uma 
necessidade fisiológica, comer é sempre bom. Contudo, uma nutrição adequada se preocupa com 
algumas questões importantes: o quê?, quando?, quanto? e como consumir os alimentos?. 

O grande avanço da ciência na área da nutrição transformou o simples ato de comer em uma 
ferramenta poderosa na promoção da saúde. A cada dia são descobertos novos nutrientes aptos a 
atuar diretamente no organismo. O desenvolvimento de alergias alimentares, a manifestação 
de doenças articulares, a existência de quadros recorrentes de doenças respiratórias e as 
manifestações autoimunes podem ser um alerta de que sua alimentação não está apropriada. Além 
disso, as necessidades da vida moderna, associadas a uma alimentação inadequada, levam ao 
aumento excessivo de peso e ao consequente surgimento de doenças crônicas, como problemas 
cardiovasculares, diabetes e hipertensão arterial. 

 

O que comer? 

 

• Leite e derivados; 
• carne branca e ovos; 
• legumes; 
• vegetais; 
• frutas; 
• pão, arroz, cereais e massas; 
• óleos, manteiga e azeite. 

 

Como comer? 

 

Para alimentar-se bem, é preciso ter o autocontrole da sua dieta, evitando o consumo de 
produtos gordurosos ou o excesso de doces. Dê preferência a alimentos com bons índices 
nutricionais, porque assim o seu organismo conta com o combustível necessário para o 
funcionamento adequado. 

Observe primeiro o que irá comer. Mastigue bem, e lentamente, para sentir a textura e o 
sabor de cada alimento, experimentando o prazer de saborear o que come. Ao se alimentar dessa 
forma, seu cérebro receberá maior número de informações, que contribuirão para acionar o centro 
da saciedade, levando sua fome a ser satisfeita com menores quantidades de alimento. Separe o 
ato de comer das outras atividades, como ler e assistir a televisão, pois estas atividades interferem 
na recepção daquelas informações. 



A rotina exaustiva do dia a dia obriga as pessoas a ficarem alertas quanto à importância de 
manterem hábitos mais saudáveis. Optar por qualidade de vida significa incluir mais horas de sono 
em sua rotina, praticar regularmente atividades físicas e adotar alimentação balanceada. 

Uma dieta equilibrada é um dos determinantes de uma vida sem complicações futuras, já 
que, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), os maus hábitos alimentares são apontados 
como as principais causas de doenças crônicas, tais como o diabetes mellitus do tipo 2, a obesidade 
e as doenças cardiovasculares. 

 

Riscos à saúde ocasionados por Baixo peso 

 

A desnutrição geralmente é causada por uma dieta pobre em calorias e proteínas ou por má 
absorção de nutrientes. Pode ser o somatório de várias causas, como sociais, psiquiátricas ou 
patológicas. Por isso, toda pessoa que está fora do peso ideal, tanto para mais quanto para menos, 
deve procurar um profissional capacitado para descartar uma condição mais séria. 

A desnutrição pode ser causada também por alguns transtornos como bulimia e orexia. 

Um corpo abaixo do peso ideal pode esconder problemas de saúde como diabetes e 
hipertireoidismo, entre outros males, assim como pode acarretar distúrbios que chegam até mesmo 
a colocar a vida em risco. Saber as causas e consequências do baixo peso é essencial para a 
manutenção da saúde e do bem-estar. 

 

    Riscos à saúde ocasionados por sobrepeso e obesidade 

 

Estar com sobrepeso ou obesidade não é um problema unicamente de aparência. Isso 
aumenta o risco em adultos para muitas doenças e condições médicas.  

Uma pessoa com sobrepeso ou obesidade pode estar sob o risco de: 

  

• diabetes tipo 2; 

• doenças cardíacas e infarto; 

• câncer; 

• apneia do sono; 

• osteoartrite; 

• doença na vesícula bilear; 

• doença do fígado gorduroso. 
 
Alimente-se bem 
 

Uma nutrição adequada é capaz de diminuir o estresse, a ansiedade e a irritabilidade, além 
de facilitar o controle do peso e do humor. Auxilia também no combate a diversas doenças, 
torna seu tratamento mais eficaz e favorece o paciente com uma recuperação mais rápida. 
Igualmente, pode promover melhora no rendimento de esportistas, potencializar o desenvolvimento 
físico e cognitivo de crianças e adolescentes, contribuir para uma gestação plena e saudável e lidar 
com as alterações naturais do envelhecimento. 

Alimentação saudável promove saúde e bem-estar em qualquer estágio de vida. 
 
 
ATIVIDADES 
 

2- Escolha 4 tipos de alimentos industrializados para consulta de seus rótulos e a verificação 
das informações nutricionais: 

 
Observe as embalagens e anote: 
 



• o tipo de alimento; 
• as informações nutricionais: 
• o valor energético; 
• o total de carboidratos; 
• se existem gorduras trans; 
• o total de proteínas; 
• o total de fibras. 

 
3-  Desenhe a pirâmide de alimentar em seu caderno. 

 

4-  Leia  a explicação abaixo: 

 

Gênero textual: Cardápio 

 
    O cardápio é um gênero textual de cunho informativo/descritivo, seu principal objetivo é informar 
e orientar o consumidor sobre pratos e produtos oferecidos no estabelecimento. Os cardápios 
podem variar de acordo com o local e podem ser utilizados em restaurantes, bares, lanchonetes, 
sorveterias, etc. 

    Geralmente a estrutura de um cardápio é organizada de maneira que o produto seja seguido de 
seu preço. Esses produtos geralmente são separados por categorias conforme segue modelo 
abaixo: 

 

As principais características contidas em um cardápio são: 

– nome da empresa; 

– categorias: alimentos, bebidas, etc. 

– tipo do prato(pode vir especificando os alimentos- cozido, frito, etc.) 

– o valor do prato e/ou alimento. 

Agora  é sua vez, monte um cardápio de comidas saudáveis em uma folha sulfite e depois cole no 
seu caderno.  

 

 

 

 


