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ATIVIDADE 36  

Dicas para uma alimentação saudável  

 
O uso de sal deve ser evitado no preparo dos alimentos. Uma boa forma de substituí-lo é 

usando ervas aromáticas.  

A seguir, listamos algumas dicas para ter-se uma alimentação saudável e, 
consequentemente, uma melhor qualidade de vida.  

• É importante que sejam realizadas, ao menos, cinco refeições diárias. Estas 

seriam três refeições principais (café da manhã, almoço e jantar) e dois lanches 
saudáveis, sem grandes intervalos entre elas;  

• Não “pular” o café da manhã. Essa é umas das refeições mais importantes, pois 

fornece cerca de 20% a 25% da energia consumida durante o dia. Estudos 
mostram muitos casos em que a falta de atenção e concentração em crianças 
em fase escolar está relacionada à carência alimentar. Muitas crianças, assim 
como adultos, queixam-se de falta de apetite pela manhã, mas esse é um hábito 
que merece atenção. Além disso, estudos mostram que um café da manhã 
saudável e equilibrado pode contribuir também com o controle do peso, pois 



evita-se  que sejam realizados diversos lanches entre as refeições, e também 
ajuda a prevenir a  deficiência de cálcio, já que o café da manhã é a refeição em 
que mais se consome leite e  derivados;  

 

    • Atenção no preparo dos alimentos! Higienize-os bem, com atenção especial aos 
alimentos que serão ingeridos crus, pois muitas doenças podem ser transmitidas 
por meio de alimentos contaminados;  

    • Evite o uso de sal. A utilização de ervas aromáticas é uma boa forma de 
substituir o sal e ainda deixar os alimentos mais saborosos;  

    • Evite o uso de gorduras. Quando necessário, dê preferência aos de origem 
vegetal, como azeites;  

• Evite alimentos ricos em açúcar, gorduras, assim como os alimentos 
processados;  

      • Ingira ao menos três porções de legumes e verduras, combine-os de diferentes 
formas. Um prato colorido garante o consumo de diferentes nutrientes;  

• Ingira três ou mais porções de frutas por dia;  

• Dê preferência aos grãos integrais;  

 • Mastigue bem os alimentos e busque fazer suas refeições de forma tranquila 

e sem pressa!  

É importante lembrar ainda que, aliada a uma alimentação saudável, é essencial 
a prática regular de atividades físicas e a ingestão adequada de água.  

 
SANTOS, Helivania Sardinha dos. Alimentação saudável. Disponível 
em:  <https://escolakids.uol.com.br/ciencias/uma-boa-
alimentacao.htm>. Acesso em: 30 set 2020.  

RESPONDA  

1. De acordo com o texto “Dicas para uma alimentação saudável” é correto 
afirmar que: (Assinale todas as alternativas corretas)  

(  ) O café da manhã não é uma refeição importante.  

(  ) Deixar de alimentar-se no café da manhã pode afetar a concentração das 
pessoas. 

(  ) Os alimentos ricos em açúcar devem ser consumidos abundantemente, pois 
fornecem muita  energia.  

( ) É importantíssimo higienizar os alimentos para evitar a 

transmissão de doenças.  



( ) Devemos nos alimentar no máximo 3 vezes ao dia.  

ATIVIDADE 37  

Pegue seu livro de Ciências – Aprender Juntos 5º ano e abra na Unidade 6 e 
realize os exercícios  propostos das páginas 82 e 83. 
 


