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Caros Educadores,
Criada em 18 de setembro de 1973, a Fundação Cargill teve como primeiro objetivo a
promoção da tecnologia e a divulgação de estudos cientíﬁcos na agricultura e tecnologia
de alimentos, combate a doenças, irrigação, plantio direto, entre outros. No ﬁm dos anos
1990, sua atuação foi ampliada, e com o apoio de uma rede de voluntários das diversas
unidades da Cargill em todo Brasil, criou programas para incentivar o desenvolvimento
social e educacional das comunidades brasileiras nas quais a empresa está inserida.
Entre 1999 e 2011, o Programa de Apoio ao Ensino Fundamental Fura-Bolo teve como
objetivo resgatar a cultura popular brasileira por meio da literatura infantil. Foi um programa
de sucesso, com mais de um milhão de livros distribuídos ao longo de sua existência. Em
2004, nasceu o Programa “de grão em grão”, com o propósito de disseminar o conceito
de alimento seguro e agricultura familiar, beneﬁciando milhares de alunos e educadores.
A partir de 2012, a Fundação Cargill tem seu foco de atuação voltado para a ALIMENTAÇÃO, com a missão de promover a alimentação saudável, segura, sustentável e acessível, do
campo ao consumidor.
A Fundação Cargill, sensibilizada com a situação da alimentação no mundo, visando o
alinhamento do foco ao negócio da empresa, decidiu trabalhar com questões ligadas à
prevenção da má nutrição nos temas obesidade e desnutrição, apoiando projetos que
tratam de alimentação e nutrição, acessibilidade, aproveitamento dos alimentos e consumo
consciente. Um olhar especial para a produção no campo, promovendo e disseminando
conhecimentos e competências sobre boas práticas, combate ao desperdício, produção
sustentável, fomento e economia local, educação proﬁssional e qualiﬁcação de mão de
obra para o mercado de trabalho, tudo isso ligado ao tema alimentação e nutrição.
Para colocar em prática mais esse compromisso, a instituição alia a experiência da Cargill
no agronegócio e em alimentação e anos de ações voluntárias nas comunidades nas quais
a empresa está presente.
Dedicamos este material a todos educadores e esperamos que seja uma referência e
sirva como uma fonte de aprendizado. Boa leitura!
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Sua alimentação é boa?

T

odo dia muitas pessoas se perguntam
sobre o que comer, se comem corretamente para manter a saúde ou, ainda,
o que fazer para emagrecer, engordar ou
ﬁcar mais fortes e bonitas. Essas questões
aparecem também na TV, em programas
de grande audiência e na internet. Nas
questões de alimentação há, portanto, um
mundo de fatos a observar, considerando
a grande variedade de situações individuais ou coletivas. Veja ao lado algumas
questões que surgem quando o assunto
é a alimentação humana:

� Por que o ser
humano necessita
comer diariamente?

A partir de questões como essas, vemos
que a alimentação é um tema que faz uso
de diversos conhecimentos. Precisamos comer para repor as energias e os nutrientes
que nosso organismo emprega para viver.
A manutenção de nossa temperatura em
36 graus representa um enorme gasto de
energia, na forma de calor; mesmo dormin-

do gastamos energia e fabricamos substâncias que fazem nosso corpo funcionar.
Mas o corpo humano é mais que um organismo vivo. Aprendemos certos modos
de vida, costumes e valores culturais, que
são assimilados desde a infância, geralmente com a família, e são intimamente ligados
à cultura e aos costumes de cada região.

� A propaganda dirige
o que você come?
� E a pressa?
Inﬂuencia na sua
alimentação? Qual a
importância de comer
calmamente, em um
ambiente tranquilo?

Os alimentos no mundo
Ao lembrar os hábitos e costumes, é
preciso destacar que o processo de industrialização trouxe grandes transformações:
as cidades cresceram e a vida no campo
mudou muito com o uso da energia elétrica
e das máquinas. Com o crescimento populacional, também cresceram as exigências
alimentares da população humana, já que
agora somos 7 bilhões de pessoas dividindo o planeta. Dessa forma, a produção de
alimentos tornou-se uma prioridade.
A vida moderna trouxe alimentos processados e saborosos, ao alcance da maioria da
população. Ficou mais fácil fazer um lanche
rápido, só para matar a fome. No entanto,
a nutrição obtida não é considerada adequada à saúde, em muitos casos. Assim,

médicos, nutricionistas e outros agentes de
saúde apontam para a necessidade de se
ensinar sobre a boa nutrição para as sociedades modernas. Educadores atuantes na
promoção da saúde de seus educandos e
de suas comunidades também devem estar
atentos para a boa alimentação. Felizmente, muitas escolas e instituições sociais já
acordaram para a questão e encararam o
desaﬁo logístico e educacional de criarem
hortas em seus espaços.

Você sabia?

Uma pessoa tem
dieta balanceada
em calorias se a
quantidade de
energia que gasta
é equivalente à
que é ingerida.
Vale dizer: energia
ingerida - energia
consumida = zero.
Se for diferente,
engorda ou
emagrece.

� Quando você vai escolher uma roupa, por exemplo,
usa critérios de tamanho ou cor? E quais outros critérios
ajudam a sua escolha? E para a alimentação, quais você
consideraria bons critérios? Como você os aprendeu?
De olho no seu prato
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Os grupos de alimentos
Os referenciais da boa alimentação existem há mais
de 50 anos e são sugestões feitas a partir do conhecimento cientíﬁco e de valores culturais típicos de cada

país. Um guia que já foi muito utilizado é a Roda de
Alimentos, que divide os alimentos em três grupos: os
construtores, os energéticos e os reguladores.

ALIMENTOS CONSTRUTORES
Contêm proteínas (exemplos: carne,
feijão, lentilha, peixe, produtos lácteos
e ovos).
ALIMENTOS ENERGÉTICOS
São fontes de energia e ricos em
gorduras ou carboidratos (exemplos:
azeite, manteiga, arroz, pão e batata).
ALIMENTOS REGULADORES
Ricos em ﬁbras, vitaminas e minerais
(exemplos: verduras e frutas).

Guias alimentares em transformação
O Guia dos Quatro Grupos (veja o pôster
do 2º ano no CD que integra o kit) destaca
os mesmos três tipos básicos da Roda de
Alimentos e também os lácteos, boa fonte
de proteínas, ricos em cálcio e vitaminas A
e D. Mas não discute as quantidades recomendadas ao consumo diário.
Já a Pirâmide Alimentar, criada em 1992
por nutricionistas norte-americanos, orienta sobre as proporções dos alimentos no
cardápio diário. Recomenda, por exemplo,
o uso moderado de óleos e alimentos com
açúcar e o maior consumo de pão, macarrão e arroz, situados na base da pirâmide.
Mas essas orientações passaram a ser criticadas no próprio país de origem, pois, aﬁnal,
não se engorda só com os ovos, bacon e
frituras. Qualquer excesso em um dos grupos alimentares traz risco de ganho de peso.
No Brasil, temos o Guia Alimentar para
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a População Brasileira, publicado pelo Ministério da Saúde em 2005. Esse guia foi
elaborado a partir de dados de consumo de
alimentos em nosso país obtidos em pesquisas do IBGE e orienta sobre variedades
de alimentos e atitudes saudáveis.

Moderação e
variedade: a
chave da boa
alimentação

"de grão em grão"
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Alimentos e seus nutrientes
� Os alimentos contêm nutrientes.
Quais são eles?
� Qual o nutriente mais comum
nos alimentos?
� Quais são as substâncias
construtoras de nosso corpo?
� Para que servem as vitaminas?
Os nutrientes são substâncias que se
encontram dentro das células animais ou
vegetais. Produzidos ou transformados
pelos animais ou vegetais dos quais nos
alimentamos, são essenciais para o bom
funcionamento do nosso organismo.

A substância mais comum é a água, que
possui o maior número de uso no organismo vivo. Basta lembrar que o nosso corpo
possui grande proporção de água e é por
meio dela que as reações químicas do organismo ocorrem. Ou seja: a bioquímica no
interior do organismo depende da água.
Os nutrientes são formados por muitos
átomos de carbono, hidrogênio, oxigênio
nas mais diferentes combinações, com a
participação, em menor quantidade, de
átomos de fósforo, nitrogênio, enxofre,
cálcio, entre outros elementos. Eles são
classiﬁcados nos grandes grupos abaixo:

Carboidratos

São moléculas compostas
por carbono, oxigênio e hidrogênio, sendo a glicose a mais
conhecida. O amido (do pão, do
macarrão e outras massas, de toda família dos
cereais) nada mais é do que muitas moléculas
de glicose juntas. No ser humano, a glicose é a
fonte de energia mais utilizada. Alguns tipos de
carboidratos, porém, não são digeríveis, como a
celulose, presente nos vegetais, que auxiliam na
nossa digestão como um todo.

Lipídeos

Além de carbono e hidrogênio, têm oxigênio em suas biomoléculas, que são mais
complexas que os carboidratos. Podem
ser de origem vegetal, como os óleos de
soja, canola e oliva, ou animal, como a
banha de porco ou a manteiga. Alguns
lipídeos são produzidos no fígado humano e são acumulados em células adiposas. Mas há substâncias dessa família
que o corpo humano precisa e devem
ser supridas pela alimentação.
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Você sabia?

Os principais
nutrientes podem
ser conferidos
nos rótulos
de alimentos
processados e em
outros produtos
encontrados nos
supermercados.

Proteínas

Família de muitas substâncias, construídas a partir de 20 unidades básicas, os aminoácidos, constituídos, principalmente, de carbono, hidrogênio,
oxigênio, nitrogênio e enxofre. São apelidadas de
“tijolinhos” de nosso corpo, pois com elas é que
são fabricadas as estruturas das células, as enzimas que promovem reações
químicas de digestão,
os hormônios, substâncias de defesa
do organismo etc.

Vitaminas e Minerais

Biomoléculas pequenas, essenciais à formação de
células e na promoção da saúde, estão presentes
em diversas reações químicas no corpo. Sua ausência leva a doenças como raquitismo (falta de
vitamina D e cálcio) e anemia ferropriva
(falta de ferro). Os minerais são
mais variados que as vitaminas e estão presentes em
processos como o transporte de oxigênio
pelo corpo.

9/2/2012 16:58:21

Os alimentos segundo suas
funções em nosso corpo
Alimentos energéticos
Os óleos e gorduras, chamados em
conjunto de lipídeos, fornecem muitas
calorias ao corpo humano. Isso é fácil
de compreender, já que antigamente se
obtinha luz e calor pela queima de banha animal ou óleos vegetais nos antigos
lampiões e candeeiros. É bem mais fácil
atear fogo a um amendoim ou em uma
castanha-do-pará, ricos em óleos vegetais, do que em um ﬁo de macarrão, que
também é considerado alimento energético, mas é rico em carboidrato.
O macarrão, o pão e os tubérculos são
ricos em amido, substância energética da
família dos carboidratos, assim como os
açúcares de frutas e mel (frutose), do leite
(lactose) ou da cana-de-açúcar (sacarose).
Os carboidratos fornecem energia rapidamente, pois o cérebro e os músculos
usam glicose para funcionar. Por essa
razão, antes da atividade física, as pessoas devem consumir alguma fonte de
carboidrato, como, por exemplo, sucos
de fruta, pães etc., em boas combinações. Um pedaço de pão pela manhã, de
preferência integral e acompanhado de
frutas e leite, é fundamental para todos
porque são essenciais para uma alimentação equilibrada e saudável.

A castanha-do-pará é um exemplo de alimento energético e
que também contém minerais importantes, como o selênio

Dica de alimentação

A energia fornecida por uma dieta equilibrada evita que o corpo perca
suas próprias proteínas e, consequentemente, massa muscular. As gorduras
saudáveis estão presentes, principalmente, em óleos vegetais, em alimentos
como abacate, nozes, amendoim e castanhas. Já a gordura animal, como a
banha de porco e manteiga, deve ser consumida moderadamente.
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Alimentos reguladores
As vitaminas e minerais funcionam como alimentos reguladores porque ajudam a processar as proteínas, os carboidratos e
as gorduras no organismo humano. São essenciais à formação
de células, combatem doenças e estão presentes em diversas
reações químicas no corpo.
A maioria das vitaminas não é sintetizada pelo nosso corpo;
portanto, nós precisamos obtê-las pela alimentação. A vitamina
C é encontrada principalmente em vegetais folhosos e frutas
cítricas. As do complexo B estão nas vísceras dos animais, como
o fígado, que também é rico em vitamina A, além de alimentos
como feijão, aveia e cereais integrais. Muitos vegetais não oleosos possuem carotenoides, substância que forma a vitamina A.

Dica de alimentação

Crianças devem consumir entre 3 e 4 porções diárias
de frutas e a mesma quantidade de hortaliças.
Já adultos devem ingerir entre 3 e 5 porções
de frutas e entre 4 e 5 de hortaliças. Três quartos
de copo de suco corresponde a uma porção.

Como não fabricamos vitaminas,
precisamos obtê-las das frutas e verduras

Você sabia?

Na produção
do leite em pó,
ao se retirar
praticamente toda
a água do alimento,
a validade do
produto aumenta,
pois a degradação
em ambientes
secos é muito
mais lenta.

Alimentos construtores
São as principais fontes de proteínas, podendo ser de origem animal (carne, leite,
ovos) ou vegetal (feijão, soja, lentilha, ervilha e outras sementes de leguminosas,
todas as castanhas, nozes etc.). Alguns vegetais também têm proteínas, mas somente as de origem animal são completas em
aminoácidos. Os vegetarianos precisam
comer alimentos variados para adquirirem
todos os 20 tipos de “tijolinhos” essenciais
às nossas células. Já a recomendação aos
que apreciam carne vermelha é que tenham cuidado com a ingestão de muita
gordura animal, pois seu consumo em
excesso está relacionado à obesidade e
a vários problemas associados, como o
aumento das taxas de colesterol, o que
acarreta na elevação do risco de problemas cardíacos e circulatórios.

Só uma alimentação variada garante a
diversidade de "tijolinhos" essenciais

Dica de alimentação

Coma feijão, ou outra leguminosa, todos os dias.
Varie as carnes, preferindo as de corte magro, como
peixe, que deve ser ingerido pelo menos uma vez
por semana, e frango, que deve ser preparado
sem pele. Leites e produtos lácteos devem ser
consumidos diarimente.
De olho no seu prato
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Os alimentos e a sua saúde
� Quais tipos de doenças afetam o
ser humano?
� Algumas doenças têm origem
do ambiente. Quais são elas?
� A comida pode transmitir
doenças?
� Há doenças que dependem
dos hábitos alimentares das
pessoas?

Doces precisam ser consumidos com moderação, não só por
conta da obesidade, mas também para prevenir o diabetes

8

A alimentação precisa ser bem avaliada
em todas as fases da vida, desde antes do
nascimento até a velhice. Saúde e doença, contudo, devem ser compreendidos
dentro do equilíbrio dinâmico entre muitos fatores individuais e coletivos. Dentre
esses, encontram-se alimentação, moradia,
saneamento, ambiente, trabalho, renda e
educação. De olho nas tendências atuais,
controlar o consumo de gorduras e açúcares e praticar regularmente exercícios físicos
são recomendações para evitar a obesidade
e as doenças crônicas e não transmissíveis
que podem acompanhá-la, como os problemas cardíacos e circulatórios, a pressão
alta e o diabetes.
Já as doenças transmissíveis são causadas por seres vivos que conseguem inva-
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dir o corpo humano e incomodam nossos
órgãos, porque ali vivem e se multiplicam,
provocando diferentes sintomas. As mais
comuns, segundo estimativa realizada
pelas Nações Unidas, são as disenterias
causadas por água contaminada. Para não
criar uma falsa imagem, no entanto, é bom
lembrar que apenas 2% dos micro-organismos causam doenças. O saneamento

Diet ou Light?

Os alimentos diet são destinados a
dietas especíﬁcas, sendo totalmente
isentos de algum nutriente. Podem
ser sem açúcar, para diabéticos, por
exemplo; ou sem glúten, para os
portadores de doença celíaca, uma
doença autoimune que afeta o funcionamento do intestino delgado a
partir da ingestão de alimentos com
glúten. A doença celíaca pode implicar em atraso de crescimento, carência de ferro e exames anormais de

Há sódio oculto
em adoçantes
(ciclamato de
sódio e sacarina
sódica), bebidas
esportivas (que
repõem água e
componentes
como sais,
sódio, potássio,
magnésio etc.)
e alimentos
processados
prontos ou
semiprontos
(embutidos,
enlatados,
biscoitos,
congelados,
preparações
instantâneas,
molhos etc.)

fígado. Embora frequentemente esteja associada a problemas intestinais,
como diarreia ou prisão de ventre, a
doença também pode não apresentar
nenhum sintoma.
Já os alimentos light possuem quantidade reduzida de algum nutriente
(pelo menos 25% menor) ou valor
energético menor se comparado aos
produtos convencionais. Por exemplo, iogurte com redução de 30% de
gordura é light.

Light

Diet

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 7g (1/2 colher de sopa)***
Quantidade por porção

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 3g (1/4 colher de sopa)***
Quantidade por porção

%VD(*)

Valor
energético

25 kcal = 105 kJ

1%

Valor
energético

Carboidratos
Açúcares

4,9g, dos quais:
4,7g

2%
**

Carboidratos
Açúcares

1,3g

2%

Sódio

90 mg

4%

Vitamina C

10 mg

22%

Proteínas

Você sabia?

básico reduz essas doenças. Mas os manipuladores de alimentos, seja em casa, na
escola ou em qualquer instituição, também
precisam de bons hábitos de higiene pessoal e cuidados com os equipamentos e
utensílios de cozinha. Lavar corretamente
as mãos é um dos principais cuidados para
não transformar a própria comida em veículo de transmissão de doenças.

Não contém quantidades signiﬁcativas de gorduras totais,
gorduras saturadas, gorduras trans e ﬁbra alimentar.
*% Valores Diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400
kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido.
***Suﬁciente para o preparo de 1 porção de gelatina (120g).

%VD(*)

9 kcal = 38 kJ

0%

0,8 g, dos quais:
0g

0%
**

1,4 g

2%

Sódio

90 mg

4%

Vitamina C

8,1 mg

18%

Vitamina A

108 mcg RE

18%

Vitamina D

0,90 mcg

18%

Zinco

1,3 mg

18%

Selênio

6,1 mcg

18%

Proteínas

Não contém quantidades signiﬁcativas de gorduras totais,
gorduras saturadas, gorduras trans e ﬁbra alimentar.
*% Valores Diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400
kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido.
***Suﬁciente para o preparo de 1 porção de gelatina (120g).

De olho no seu prato

professor_ANO1.indd 9

9

9/2/2012 16:58:28

Cultura alimentar do Brasil
� Você sabe dizer sobre as diferentes
comidas de nosso país? De onde
elas vêm?
� Como os hábitos estão se
modiﬁcando na atualidade?
Nossa alimentação guarda inﬂuências dos
antepassados indígenas, europeus e africanos,
que deram origem a nossa população.
Tradicionalmente, as etnias indígenas plantam
mandioca, para preparar farinhas. De modo
geral, a mandioca é o alimento indígena que
mais comparece à mesa dos brasileiros. Frutos,
raízes, castanhas, mel, peixe e outros alimentos
coletados, além de diversos vegetais cultivados,
completam o cardápio indígena.
No começo da colonização, os portugueses
trouxeram o sal, a galinha, o porco, o gado de
corte, a vaca leiteira e a cana-de-açúcar. Esta,
originária do Sudeste Asiático, era comerciali-

zada pelos árabes desde a antiguidade na região do Golfo Pérsico. Na época das Cruzadas,
os ocidentais trouxeram a cana para Europa,
onde se tornaria cada vez mais apreciada. De
lá, ela entrou no nosso cardápio quando os
portugueses introduziram seu plantio na Região Nordeste, ainda na época colonial.
Os africanos já tinham o hábito de comer
feijão. Ao chegarem ao Brasil, em geral na
condição de escravos, misturaram o alimento
com farinha de mandioca, produzida pelos indígenas, transformando a mistura em seu prato
preferido. Outras inﬂuências vieram com outros
imigrantes. Os alemães, por exemplo, ampliaram o cultivo de hortaliças e frutas de clima frio,
como a maçã, a pera e o pêssego. Os italianos
trouxeram as massas, como o nhoque, a pizza
e todos os tipos de macarrão. Essas inﬂuências
convivem muito bem com o arroz, o feijão e a
farinha, hábitos tipicamente brasileiros.

Novos padrões de consumo
Nossos hábitos alimentares estão mudando.
Podemos observar isso em nosso cotidiano e
por meio de estudos recentes. A Pesquisa
de Orçamento Familiar, realizada pelo
IBGE (Instituto Brasileiro de Geograﬁa
e Estatística), mostrou que o
consumo de arroz e feijão caiu entre
2003 e 2009. Essa redução ocorreu
ao mesmo tempo em que a população
passou a consumir mais refrigerantes,
salgadinhos e cerveja. A média de arroz
caiu de 26,4 quilos ao ano para 14,6 quilos
anuais por pessoa, uma queda de 41%.
Com o feijão a redução foi de 27%, com
o consumo passando de 12,4 quilos para
9,1 quilos, em média, por pessoa ao ano. Por
outro lado, o Conselho Nacional de Segurança
Alimentar e Nutricional (Consea) registrou
no mesmo período aumento na produção,
distribuição e consumo de frutas e verduras.
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O caminho dos alimentos
� Onde foi produzida a comida que chega
à nossa mesa?
� E seus ingredientes?
Muitas vezes não sabemos dar resposta a essas questões, porque
temos conﬁança nos alimentos comprados no mercado e não nos
preocupamos sobre toda a cadeia do sistema alimentar. Mas deveríamos prestar mais atenção a isso, pois o valor nutritivo dos alimentos
diminui conforme o tempo e a qualidade do seu armazenamento.
Geralmente, não é fácil obter alimentos frescos diretamente do
produtor, ou alguns que façam poucas escalas em transporte e nos
mercados. Dessa forma, a horta comunitária ou escolar é uma ótima
opção para se ter sempre à mão alimentos frescos e saudáveis.
Outras práticas positivas são evitar o desperdício e ampliar o uso
de partes de vegetais geralmente desprezadas. O desperdício no
campo, no armazenamento e no comércio representa enorme perda
de recursos naturais e ﬁnanceiros. Em casa ou nos restaurantes, melhorar o consumo de alimentos se faz com criatividade na culinária
e uma boa pesquisa do que já existe no campo da nutrição. Você
descobrirá que é possível fazer muita coisa gostosa com partes não
convencionais de alimentos, como no exemplo abaixo.

Bolo de Casca de Abacaxi
Ingredientes:
2 xícara (chá) de caldo
de casca de 1 abacaxi
2 ovos
2 xícaras (chá) de açúcar
3 xícaras (chá) de farinha de trigo
1 colher (sopa) de fermento em pó
5 xícaras (chá) de água

casca e o fermento. Misture bem. Asse em forma untada
em forno moderado. Depois de assado, perfure todo o
bolo com um garfo, umedeça com o restante do caldo
e, se preferir, coloque a casca como cobertura.

Modo de Preparo:
Afervente a casca de 1 abacaxi, com 5 xícaras (chá) de
água, por 20 minutos. Bata no liquiﬁcador a casca, coe
e reserve o caldo e o bagaço separadamente. Bata as
claras em neve, misture as gemas e continue batendo.
Misture, aos poucos, o açúcar e a farinha de trigo, sem
parar de mexer. Acrescente 2 xícaras (chá) do suco de

Dica: O abacaxi é rico em ﬁbras e vitamina C. As cascas
das frutas são seguras e nutritivas. Mesmo assim, muita
gente as desperdiça, por desconhecer suas propriedades. Em muitas frutas, a quantidade de ﬁbras, proteínas,
carboidratos, vitaminas e minerais se concentra mais nas
cascas do que na polpa. Lembre-se de lavar cuidadosamente as cascas antes de usá-las.

Tempo de preparo: 40 minutos
Calorias (porção): 164,81 kcal
Rendimento: 16 porções

Fonte: Programa Alimente-se Bem / Sesi-SP
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Atividades Pedagógicas

N

estas propostas pedagógicas
vamos propor experimentos,
culinária, pesquisas, debates e
outros tipos de atividades para
ampliar o repertório dos educandos e estimulá-los a aprender a
contar números, contar histórias,
fazer perguntas e muito mais.
Nossos objetivos são auxiliar o
desenvolvimento de conteúdos
básicos referentes à higiene, saúde e alimentação, valorizando a
boa nutrição.

Higiene e saúde
É importante ampliar a rotina diária de
higiene de seus educandos, ensinando-os a
lavar as mãos corretamente antes da refeição, ao chegar em casa e antes de dormir.
É necessário valorizar a maneira de lavar
as mãos antes e depois da alimentação e
escovar os dentes depois da refeição. Com
esse objetivo, converse sobre a origem de
doenças como gripes ou diarreias, que são
causadas por pequenos seres vivos.
Fale ao grupo sobre a existência dos
micro-organismos invisíveis a olho nu

1

A arte de lavar as mãos

� Para ensinar a lavar as mãos, explore primeiro todas as partes das mãos. As tradicionais pegadas das
mãos em papel são úteis, porque você pode comparar
quais as partes que ﬁcam marcadas no papel e quais
não. Com as mãos cheias de tinta guache, as crianças
marcam as mãos na frente e no dorso (popularmente,
as costas das mãos).
� Dê nome para cada parte: dedos, punho, ponta
de dedos, entre os dedos, a palma, e os nomes dos
dedos: polegar, indicador, médio, anelar (ou anular) e
mínimo. Talvez seus educandos conheçam os nomes
populares consagrados em uma conhecida parlenda: “mindinho, seu vizinho, pai-de-todos, fura-bolo

12

que são causas de doenças. Diga que há
doenças causadas por hábitos que as pessoas podem mudar – por exemplo, todos
podem fazer exercícios físicos e comer melhor. As pesquisas em ensino de ciências
indicam que mesmo sem compreender
toda a teoria, as crianças vão se acostumando a relacionar saúde com higiene
e adquirindo bons hábitos. Crie oportunidades diferenciadas para ensinar bons
hábitos e mostre como lavar as mãos logo
nos primeiros dias.

Faça sua turma descobrir quanta sujeira
ﬁca em mãos mal lavadas.

"de grão em grão"

professor_ANO1.indd 12

9/2/2012 16:58:36

e mata-piolho”. Deixe os desenhos secarem para,
posteriormente, fazer com os educandos um registro das partes das mãos.
� Faça um desenho maior na lousa e indique
com setas os nomes para a classe ver. Guarde os
registros dos “lugares da mão” ou “mapa da mão” e
retome-os no momento em que as crianças puderem escrever. Talvez a palavra “dedo” seja bem fácil
para registro ainda no primeiro momento. Nessa
fase de aprendizagem da escrita, a visualização
delas é importante, mesmo que as crianças ainda
não saibam ler.
� Com o guache já seco nas mãos, leve as crianças para lavá-las na torneira ou no tanque. Chame
dois educandos e peça que lavem a mão rapidamente. Como a tinta não saiu por completo,
pergunte como tirar toda a tinta. Com esse debate,
você problematiza e orienta o raciocínio da turma
para a higiene adequada das mãos. Explore o pôster que mostra como lavar as mãos corretamente.

Certiﬁque-se junto às crianças que todas as partes
das mãos, em seus registros, estejam indicadas
na lavagem completa.
Desde o início, ensine os educandos a escovar os dentes circulando bem as superfícies de
cada um: do lado do sorriso, do lado de dentro,
incluindo a língua. Use o pôster para reforçar o
procedimento e organize momentos para ensinar a escovar os dentes. Explore as outras ideias
do pôster acerca da saúde da criança: repouso,
brincadeira, convívio, higiene pessoal e ambiental,
alimentação colorida e nutritiva.

Sugestão:

aproveite para apresentar
a parlenda dos dedos das mãos, pois é
uma forma lúdica de explorar o tema junto
à turma, que a memorizará facilmente. Ou
o livro-poema Os Dez Amigos, de Ziraldo
(Editora Melhoramentos, São Paulo, 1987).

A boa alimentação
Para ensinar hábitos alimentares é importante que o educador reﬂita sobre as
orientações fornecidas pelos guias de
alimentação. Para as propostas a seguir,
tomaremos como foco especial o Tema 1
deste Caderno do Educador: os alimentos
saudáveis e as refeições.

O pôster do 1º volume enfatiza a
importância dos bons hábitos para a
saúde e a necessidade de termos uma
refeição equilibrada

� Consuma diariamente alimentos
como cereais integrais, feijões,
frutas, legumes e verduras, leite e
derivados, além de carnes magras,
aves ou peixes.
� Valorize a sua cultura alimentar e
mantenha bons hábitos alimentares.
� Saboreie refeições variadas, ricas
em alimentos regionais saudáveis
e disponíveis na sua comunidade.
� Valorize a horta, se ela existir na
instituição.

De olho no seu prato
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Conversando sobre hábitos alimentares em casa

� Organize rodas de conversa sobre as refeições
diárias das crianças, os horários, o que se come
fora de hora, o que elas gostam ou não de comer.
Será que todos da família preparam a comida ou
ajudam no preparo de lanches e refeições? O que
acontece com as sobras das refeições?
� Depois dessa conversa, peça às crianças que
desenhem um relógio com os horários das refeições
em casa ou da alimentação na unidade. Se entre os
educandos muitos declaram comer comidas compradas prontas, debata sobre isso, reﬂetindo sobre
o preparo dos alimentos em casa e a importância

de todos ajudarem para chegar a esse objetivo.
� Se há em sua turma crianças de culturas variadas,
converse sobre comidas típicas, seus ingredientes e
modo de preparo. Você pode mostrar um esquema
de origem e destino dos ingredientes e desaﬁá-los
a montar outros.

Sugestão: Peça aos educandos para

conversarem com suas mães ou familiares
sobre os tipos de alimentos que podem ser
feitos com determinado ingrediente, como
tomate ou batata.

Purê de batata
Batata frita

Batata cozida

3

A origem dos alimentos

� Organize atividades para valorizar a alimentação
variada e ensinar sobre alimentos. Explique que nós
precisamos comer alimentos variados, coloridos,
atraentes e cheirosos.
� Explore ﬁguras de comidas, tiradas de revistas,
propaganda de supermercado ou outras representações para poder apresentá-las às crianças.
Até algumas amostras de alimentos crus e rótulos
podem ser levados para a classe. O objetivo aqui é
retomar e ampliar os nomes dos alimentos, vendo
quais são de origem animal, quais de origem vegetal, quais são comidos crus, quais são preparados e
processados, em casa ou na indústria etc.
� Elabore um quadro com colunas para classiﬁcar o que é de origem vegetal e o que é de
origem animal, utilizando ﬁguras recortadas de
revistas ou jornais. Pode-se acrescentar uma co-

14

Batata assada

Origem
animal

Origem
vegetal

luna para alimentos combinados.
� Se a sua instituição dispõe de internet, entre
em sites de indústrias de alimentos e explore-os
com as crianças, reﬂetindo sobre ingredientes,
processos e produtos.

"de grão em grão"
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Fazendo uma salada de vegetais

� Sua turma pode preparar uma salada de vegetais e ovos para o lanche
ou almoço. Na etapa preliminar, os
educandos desenham as partes dos
vegetais e fazem observações cientíﬁcas. Selecione ingredientes bem
diferentes, priorizando a presença de
tomate, cenoura, alface e pepino. Se
puder cozinhar na unidade, acrescente
a beterraba e o espinafre ao grupo de
ingredientes. Mas, lembre-se: antes de
tudo, lave bem as mãos.
1ª ETAPA: observação cientíﬁca
dos vegetais
� Uma parte dos ingredientes não
servirá para comer porque serão manuseados na observação. Prepare um
prato com amostras dos ingredientes,
cortados ao longo de cada um dos produtos, como o tomate e o pepino, para
a visualização das sementes.
� Peça para desenharem os ingredientes inteiros, seu contorno, cor e outras
características. Depois, os frutos abertos,
identiﬁcando casca, polpa e sementes.

Você sabia?

� Cenoura e beterraba não possuem
sementes. Repolho e alface têm folhas
comestíveis em diferentes cores, texturas e espessuras. Peça para as crianças
registrarem detalhes de cor e forma,
de modo que seu desenho de observação comunique uma característica
dos vegetais.
2ª ETAPA: preparação da salada
� Para ingredientes, vamos usar cenoura, repolho, pepino, tomate, alface, entre
outras opções, além de ovos cozidos
� Explique para a turma que será
necessária a ajuda de um adulto para
cortar e picar os componentes e providenciar o cozimento dos ovos, na proporção de um para cada duas crianças.
A reunião dos ingredientes pode ter
ajuda de todos, além da quebra dos
ovos cozidos (depois de todos lavarem bem as mãos). Para temperar, use
azeite, limão e sal. Comente com as
crianças sobre o valor da alimentação
colorida e o consumo combinado de
vegetais com o ovo. E bom apetite!

Uma salada,
para ser
estudada
e, depois,
consumida!

O Guia Alimentar
da População
Brasileira,
publicado
em 2005 pelo
Ministério da
Saúde, ensina
que a cor é
um atributo
importante
da comida, ao
lado do sabor,
da variedade e
da qualidade
sanitária. Isso
porque quanto
mais colorida
é a alimentação,
mais rica
é em termos
de vitaminas
e minerais.
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Orientações e gabaritos para os educadores
Sobre a metodologia proposta
A estrutura do caderno dos educandos obedece uma
sequência didática que lhes permite investigar o tema
tratado. Por esse motivo nela há os seguintes passos:
� Sensibilização ou contextualização (para
motivar o educando).
� Questionamento (para suscitar a curiosidade e o
levantamento dos conhecimentos prévios).
� Procedimentos (com vivências ou experiências,
para que a criança participe ativamente da
construção de seu conhecimento).
Já a sistematização do conhecimento, com aproximações sucessivas aos conhecimentos cientíﬁcos, deve ser

Gabarito –

As questões abaixo encontram-se nos cadernos dos educandos

Atividade 2
É preciso usar tintas que não sejam tóxicas, à base de
água e que sejam hipoalergênicas (que não provoquem
alergias). Nos rótulos das tintas há essas indicações.
Atividade 7
É importante ensinar aos educandos o termo “alimento processado”: é o alimento que sofreu transformação,
depois que foi retirado da natureza.
Atividade 9
Há a indicação para classiﬁcar os alimentos em origem
vegetal ou animal. Por esse motivo, recomenda-se que as
colagens não sejam feitas com cola, mas com ﬁta adesiva,
para que se construam novos conjuntos de alimentos
depois da leitura realizada pelo educador.
Atividade 14
O ovário da ﬂor, desenvolvido depois da fecundação,
dá origem ao fruto e os óvulos fecundados originarão
as sementes.
Atividade 16
1) ABACAXI 2) BANANA 3) COCO.
Os educandos podem perguntar sobre as sementes
da banana, do abacaxi ou, ainda, do morango. Aqui vão
as explicações:

professor_ANO1.indd 16

feita pelo educador. Mas é importante que na fase de
levantamento das hipóteses não haja interferência do
educador, pois nessa etapa não há “certo” ou “errado”, mas
um levantamento do que a criança já sabe sobre o tema.
Durante as vivências e experiências haverá a mediação
do educador, tendo em vista que os educandos dos primeiros anos do ensino fundamental estão aprendendo a
ler e escrever. Daí as estratégias indicadas serem desenhar,
ligar palavras, numerar quadrinhos etc. É importante que
se retome a pergunta inicial, para que a própria criança
perceba o avanço na construção de seu conhecimento.
O caderno do educando deve ser escrito com letra
maiúscula, tendo em vista que é com a letra denominada
“bastão” (letra de forma, maiúscula) que eles escrevem.

Banana: ao contrário do que muitos imaginam os pontinhos marrons da banana comestível não são sementes, mas apenas óvulos não fecundados. Há algumas
bananas selvagens encontradas na Mata Atlântica que
possuem sementes, mas essas não são comestíveis. Nas
bananeiras com frutos comestíveis, os ovários de suas
ﬂores amadurecem antes de o óvulo ser fecundado. Assim, a bananeira se reproduz de forma assexuada, isto é,
não há fecundação. No caso das novas bananeiras, elas
aparecem do chamado rizoma (caule subterrâneo), uma
estrutura na base da bananeira de onde saem as raízes.
Abacaxi: é uma infrutescência e, como tal, tem múltiplos frutos, os “gominhos” que estão em torno de um
eixo mais duro. É também um fruto que, na maioria das
vezes, não abriga sementes, e sua planta foi modiﬁcada
pelo homem, por melhoramento genético. Hoje sua
reprodução é feita por meio do plantio da coroa ou de
brotos laterais que aparecem na “planta mãe”.
Morango: é considerado um pseudofruto (falso fruto), pois ele se forma a partir do receptáculo da ﬂor. O
morango é constituído por vários pequeninos frutos de
cor preta ou amarelada, que ﬁcam na superfície, sobre
a parte carnuda vermelha.
Bom trabalho!
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