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INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

 
A oficina desenvolvida tem como foco a alimentação saudável, que é um 
assunto muito importante a ser trabalhado com os estudantes hoje em dia, 
principalmente com as crianças, pois afeta diretamente na vida e no cotidiano 
desses. Desse modo, a má alimentação infantil. pode ter como consequência 
o surgimento precoce de doenças como diabetes, colesterol alto, hipertensão, 
além do grande risco de obesidade. Ressalta-se o papel relevante da 
Educação na melhoria dos hábitos alimentares, através da análise e 
conscientização, que deve ser associada a uma educação alimentar, pois, 
uma alimentação correta e equilibrada busca suprir as necessidades de 
nutrientes que o organismo precisa para ter uma boa condição de saúde. 

 

 

ABORDAGEM METODOLÓGICA 

 

Objetivo Geral 

 Oportunizar aos alunos envolvidos, a construção de conhecimento 

significativo com relação ao tema alimentação saudável, promovendo ações 

que conscientizem os participantes sobre a necessidade de cuidado com as 

refeições e alimentos que ingerem no dia-a-dia, para evitarmos a má 

alimentação e o surgimento de doenças na infância. 

 



Objetivo Específico 

- Apresentar os slides sobre alimentação e nutrição; 

-Proporcionar aos alunos um espaço para que possam expor sobre suas 
refeições; 

-Proporcionar a confecção da pirâmide alimentar. 

 

Participantes da Oficina  

Alunos do quarto ano do Instituto Estadual de Educação Bernardino 

Ângelo, que compõem o ensino fundamental séries iniciais, no município de 

Dom Pedrito –RS.  

 

Recursos 

- Pratinhos descartáveis; 

- Tenaz; 

- Tesoura; 

- Lápis; 

- Papel Jornal ou Cartolina; 

- Canetinha colorida; 

- Lápis de cor; 

- E.V.A; 

- Régua. 

 

ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

1º momento: Será realizado um pré-teste, para sabermos suas percepções 
iniciais sobre o assunto central da oficina. 

 



 

2º momento: Realização da atividade em que os aluno terão que montar 4 
pratinhos com os alimentos que ingerem  no café da manhã, almoço, café da 
tarde e jantar. Sendo esses alimentos recortados de panfletos de 
supermercados. 

 

     

3º momento: Explanação da importância dos alimentos e classificação da 
pirâmide alimentar. 

 

 

ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

 

Dieta composta de proteínas, carboidratos, gorduras, fibras, cálcio e outros  
minerais, como também rica em vitaminas.  

 

                     Pirâmide de Alimentação equilibrada 

 

Na base da pirâmide, encontramos os alimentos ricos em carboidratos como 
massas, pães, cereais e arroz. Por estarem no maior grupo, devem ser 
consumidos em maiores quantidades durante o dia. Em seguida, encontramos 



o grupo das frutas, verduras e legumes que fornecem vitaminas, minerais e 
fibras para o nosso corpo. 

No terceiro nível da pirâmide, estão os alimentos de fontes de proteínas e 
minerais como carnes, leguminosas, leite e derivados. No topo da pirâmide 
estão representados os alimentos que devem ser consumidos com moderação, 
pois além de calóricos, podem levar á obesidade, doenças cardiovasculares, 
diabetes e outras enfermidades. Neste grupo estão os doces, açúcares, óleos e 
gorduras. 

  

 

Porções recomendadas para cada grupo da pirâmide:  

 

 
  

O que precisamos fazer para ter uma alimentação saudável?  

- Ter uma dieta variada, que tenha todos os tipos de alimentos, sem abusos e 
também sem exclusões; 

- Variar os tipos de cereais de carnes, de verduras, legumes e frutas, 
alternando as cores dos alimentos. As vitaminas e minerais é que dão as 
diversas colorações. 



- Aumente e varie o consumo de frutas, legumes e verduras. Coma-os cinco 
vezes por dia. 
 

- Coma feijão pelo menos uma vez por dia, quatro vezes por semana. 
 

 - Reduza o consumo de alimentos gordurosos, como carnes com gordura 
aparente, salsicha, mortadela, frituras e salgadinhos, para no máximo uma vez 
por semana. 

- Reduza o consumo de sal. Tire o saleiro da mesa.  

- Faça pelo menos três refeições e um lanche por dia. Não pule as refeições. 

- Reduza o consumo de doces, bolos, biscoitos e outros alimentos ricos em 
açúcar para no máximo duas vezes por semana. 

 - Reduza o consumo de álcool e refrigerantes. Evite o consumo diário. 

- Saboreie sua refeição. Coma devagar.  

- Seja ativo. Acumule 30 minutos de atividade física todos os dias. Caminhe 
pelo seu bairro. Suba escadas. Não passe muitas horas assistindo a televisão.  

  

 

4º momento: Construção da pirâmide alimentar com os alunos. 

 

5º momento: Aplicação do pós-teste, para sabermos o que mudou na 
percepção dos estudantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



REFERÊNCIAS 

 

 

Sónutrição- Link: http://www.sonutricao.com.br/conteudo/alimentacao/ 

Acesso: 16/09/2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pré-Teste 

1) Quantas refeições durante o dia você realiza? 
 

(  ) 1  (  ) 2  (  ) 3 (  ) 4 
 

2) Qual dos alimentos abaixo você mais ingere 
durante a semana? 

(  ) Frutas (  ) Pão  (  ) Salgadinho (  ) leite 

3) Você acha que sua alimentação é saudável? 

(  ) Sim   (  ) Não 

4) Você costuma comer com frequência frituras, 
como batatas fritas? 

 
(  ) Sim     (  )Não 

 
5) Você costuma ingerir refrigerantes? Com que 

frequência durante a semana? 

(  ) Não  (  )Sim  1  (   ) Sim 2  (  ) Sim 3  (  ) 4 ou 
mais vezes 

6) Quantas vezes você toma água por dia? 

(  ) 1   (  ) 2  (   ) 3   (   ) 4  ou mais vezes 

7) Você dorme bem? 

(  ) Sim   (   ) Não 

8) Existe alguém da sua família que sofre com a 
obesidade ou diabetes? 

(   ) Sim  (   ) Não 

9) Com que frequência você come frango? 

(   ) 1   (   ) 2  (   ) 3  (   ) 4 ou mais vezes 

10) Você come frutas todo dia? Quais os tipos de 
frutas que você costuma comer? 

_______________________________________ 

11) Quais os alimentos que você costuma inserir 
nas suas refeições? 

_______________________________________ 

12) Você pratica exercícios físicos? Quais? 
___________________________________ 



 

 

  

Pós-Teste 

1) Você acha que sua alimentação é 
saudável? 

(  ) Sim   (  ) Não 

 

2) Você acredita que deve ingerir mais 
água? 

(   ) Sim    (   ) Não 

 

3) É importante ter uma dieta 
balanceada? Por quê? 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

4) Praticar exercícios físicos é importante 
para a saúde? 

 
(   ) Sim    (   ) Não 

 
5) Dos alimentos abaixo, qual é 

necessário para ter uma dieta 
equilibrada? 

(   ) Biscoitos  (   ) Verduras  (   ) Frituras 

 

6) A partir das refeições que montaste 
nos pratinhos, quais alimentos trocaria 

para ter uma dieta equilibrada? 

Café da 
Manhã:______________________________
____________________________________ 

Almoço:______________________________
____________________________________ 

Café da 
tarde:________________________________
____________________________________ 

Jantar:_______________________________
____________________________________ 



Resultados 

 

Com a realização desse projeto pode-se perceber que os estudantes acreditam 

ter uma alimentação saudável, mesmo tendo em suas refeições alimentos que 

não devem ser ingeridos muitas vezes ao dia, mesmo tendo explicado a 

pirâmide alimentar de modo que ficasse claro a importância de cada grupo 

alimentar.  Os alunos ainda não possuem uma clareza sobre alimentação 

saudável, pois a maioria consome frituras e refrigerantes diariamente. Por outro 

lado se alimentam ás vezes com frutas e praticam esportes como: caminhada, 

andar de bicicleta, jogar bola e andar de skate. Portanto, há necessidade de 

ser trabalhado mais em sala de aula com os alunos esse tema que tem muita 

importância na vida desse indivíduos. 

 

 

Considerações Finais 

Espera-se com a apresentação desse projeto a conscientização e importância 
de uma alimentação saudável por parte dos alunos, fazendo com que os 
mesmos mudem seus hábitos alimentares inadequados e passem a levar uma 
vida mais saudável.  


