
 
 

     

Atividade: Comer e aprender 

      

Orientações 

Professor: Nesta atividade você encontrará algumas dicas para promover o debate sobre alimentação 

saudável. O material está dividido em momentos de: 

 Aquecendo a turma: atividades de sensibilização ou introdução ao tema; 

 Mãos na massa: descrição de como desenvolver a atividade proposta; 

 Compartilhando o que aprendemos: atividades para facilitar a socialização de aprendizagens; 

 Nossa criação: Proposta para desenvolvimento de um produto final da atividade (quando o grupo 

elaborará uma síntese, um produto que represente as aprendizagens consolidadas).  

 

1. Aquecendo a turma 

Destacamos os seguintes conteúdos para serem trabalhos em aula, levando em conta a Educação 
para a Saúde como um tema transversal do currículo1: 
 
- Alimentação adequada: abordar as finalidades da alimentação, incluindo as necessidades 
corporais, socioculturais e emocionais; 
- Processo de nutrição: avaliar as necessidades básicas por pessoa, a contribuição de diferentes 
alimentos para o crescimento, o desenvolvimento e suas funções no organismo; 

- Hábito alimentares: discutir sobre nossos hábitos alimentares, avaliando o papel da mídia no 
consumo de alimentos processados e o importante papel da educação nutricional para uma 
alimentação equilibrada, contendo todos os grupos de alimentos em quantidade. Vocês 
também poderão refletir que pessoas com obesidade também podem sofrer de falta de nutrientes 
importantes para a saúde. Pesquise mais sobre o tema pelo título de “fome oculta”. 

                                                 
1
 Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) 

Objetivos: Conscientizar sobre a importância de uma alimentação equilibrada e saudável. 

Áreas de conhecimento integradas: Ciências, Matemática, Língua Portuguesa e Geografia. 

Habilidades: Organizar informações, pesquisar, sistematizar informações e planejar. 
 
Recursos necessários: Cartolina/papel, tesoura, fita adesiva, canetas (podem ser coloridas) e muita 

criatividade!  



 
 

 
Em um primeiro momento, faça uma breve explanação sobre a importância de uma boa 
alimentação. Devemos ter uma alimentação variada para garantir a ingestão adequada de cada 
nutriente, consumindo porções recomendadas de cada grupo alimentar, que são: carboidrato (pão, 
mandioca, arroz), proteína (carne, ovos, leite), lipídio (azeite, oleaginosas, manteiga) e reguladores 
(frutas, hortaliças). Além disso, cada alimento possui características próprias que auxiliam no 
funcionamento do nosso organismo, contribuindo para que possamos ter um corpo saudável para 
correr, pular, brincar, andar de bicicleta entre outras atividades. Assim, comeremos a quantidade 
que o nosso corpo precisa sem escassez nem excessos.  
 
Pergunte aos alunos o que eles costumam comer?  

 

 

 

2. Mãos na massa 

Depois da conversa, divida a classe em cinco grupos. Cada grupo será responsável por pesquisar as 
características de cinco alimentos de cada grupo: proteína, carboidrato, lipídio, frutas (reguladores) 
e hortaliças (reguladores).  
 
Perguntas norteadoras para a pesquisa: 
- Quais alimentos compõem esse grupo? 
- Quais alimentos foram escolhidos? 
- Qual a época da safra de cada um deles? 
- De que região cada alimento é? 
- Quais benefícios para o nosso corpo? 
- O que acontece quando não consumimos esse alimento? 
- O que acontece quando consumimos mais do que precisamos? 

 

3. Compartilhando o que aprendemos 

Após a conclusão da pesquisa o grupo confeccionará um cartaz com as informações pesquisadas e 

apresentará para os outros grupos. 

4. Nossa criação 

Para o fechamento, reúna todos os alunos e com os cartazes em exposição pergunte a eles quais 

Professor, você também pode exibir um vídeo para disparar o debate e a 
reflexão do grupo: 

 

Se os Animais Comessem Fast Food? - Festival Internacional de cinema 
de Animação de Stuttgart 

https://www.youtube.com/watch?v=aRA1fxfdfU0 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aRA1fxfdfU0


 
 

receitas podemos fazer com os alimentos escolhidos. Elejam um representante para anotar o nome 
das receitas no cartaz. No decorrer das aulas e com o exercício final, avalie se os alunos 
aumentaram seu repertório em relação à importância de uma alimentação variada. 
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