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Título: Por uma alimentação saudável 

Duração: 2 aulas 

Introdução 

Nesta sequência didática, os alunos vão explorar seus hábitos alimentares. Os estudantes po-

derão fazer levantamentos sobre seus hábitos alimentares e analisá-los à luz das orientações da pirâ-

mide alimentar. Por fim, também propomos aos alunos o desafio de aplicar o que aprenderam, formu-

lando um cardápio para um dia.   

Objetivos de aprendizagem 

(EF05CI08) Organizar um cardápio equilibrado com base nas características dos grupos alimen-

tares (nutrientes e calorias) e nas necessidades individuais (atividades realizadas, idade, sexo, etc.) 

para a manutenção da saúde do organismo. 

Compreender o que representa a pirâmide alimentar.  

Reconhecer os grupos de alimentos, conforme apresentados na pirâmide alimentar. 

Identificar quantas porções diárias de cada grupo de alimentos a pirâmide alimentar especifica 

para uma dieta equilibrada. 

Analisar um cardápio diário, considerando as orientações da pirâmide alimentar. 

Construir um cardápio baseado nas orientações da pirâmide alimentar. 

Aplicar as orientações da pirâmide alimentar no dia a dia. 

Recursos e materiais necessários  

• Caderno. 

• Caneta (azul ou preta) ou lápis. 

• Borracha. 

• Textos sobre alimentação saudável e informações sobre a pirâmide alimentar brasileira. 
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Desenvolvimento  

Aula 1  

Duração: uma aula de 45 minutos. 

Organização dos alunos: em duplas e em grande grupo.  

1ª atividade: atividade em grande grupo com 10 minutos de duração 

Organize uma roda de conversa e proponha o desafio: “Como devem ser nossas refeições?”; 

“O que devemos comer e em que quantidade?”. Convide cada aluno a escrever uma resposta indivi-

dual e secreta, em uma folha avulsa, a qual deverá ser colocada em uma “urna” que fica com o profes-

sor. 

2ª atividade: atividade em duplas com 15 minutos de duração 

Organize os alunos em duplas e apresente a eles textos sobre alimentação saudável e 

informações sobre a pirâmide alimentar brasileira. Você pode encontrar alguns textos sobre esses 

assuntos em: <http://portalms.saude.gov.br/saude-para-voce/saude-da-crianca/alimentacao-

infantil/dez-passos-para-uma-alimentacao-saudavel-para-criancas-de-2-a-10-anos>; 

<https://www.todamateria.com.br/alimentacao-saudavel/> (acessados em: 24 jan. 2018). Antes da 

leitura, peça aos alunos que façam um quadro com três colunas: “Tipo de alimento”; “Nutrientes que 

fornece”; “Quantidade que deve ser ingerida”. Os colegas de dupla podem alternar a leitura em voz 

alta de cada parágrafo do texto. Na medida em que o texto é lido por um aluno, seu colega deve 

preencher o quadro com as informações obtidas. 

3ª atividade: atividade em grande grupo com 15 minutos de duração 

Após a leitura, monte no quadro de giz alguns esquemas que resumam as informações dos 

textos lidos. Com a classe, esclareça as dúvidas e opiniões sobre hábitos alimentares apresentadas 

pelos alunos à medida que eles forem completando os esquemas.  

4ª atividade: atividade em grande grupo com 5 minutos de duração 

Por fim, resgate os papéis colocados na urna durante a 1ª atividade e entregue-os, aleatoria-

mente, para cada um dos aluno, pois serão usados na comparação com o levantamento sugerido na 

proposta de tarefa de casa. 

Dicas e atividades complementares 

Tarefa de casa: peça aos alunos que anotem durante um dia como foi a sua alimentação. Ori-

ente-os a anotar todos os alimentos ingeridos e a quantidade aproximada de cada um. Esses dados 

poderão ajudar na montagem do cardápio que farão na aula seguinte. 
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Aula 2 

Duração: uma aula de 45 minutos. 

Organização dos alunos: em duplas e em grande grupo. 

1ª atividade: atividade em duplas com 5 minutos de duração  

Organize os alunos em duplas para que avaliem a tarefa de casa um do outro. Considerando o 

que têm aprendido, os alunos deverão agora analisar os hábitos alimentares um do outro, procurando 

responder ao questionamento: “O que preciso fazer para que as recomendações da pirâmide alimen-

tar sejam seguidas?”. 

2ª atividade: atividade em grande grupo com 15 minutos de duração  

Peça para algumas duplas de alunos que escrevam no quadro de giz o resultado do levanta-

mento que fizeram como tarefa de casa, sobre os alimentos ingeridos durante um dia. Em seguida, 

incentive a troca de ideias entre a classe e a análise das refeições: “O que comemos está de acordo 

com as orientações da pirâmide de alimentos? Por quê?”. 

3ª atividade: atividade em duplas com 25 minutos de duração 

Organize os alunos em duplas, com o desafio de, com base no que aprenderam até aqui, criar 

um cardápio para o dia. Ao final, os cardápios produzidos podem ser compartilhados no mural da 

turma e analisados: “Os cardápios preparados seguem as orientações da pirâmide alimentar?”; “Em 

caso negativo, o que deveria ser mudado neles?”. 

Dicas e atividades complementares 

Tarefa de casa: você pode propor aos alunos que reflitam e façam uma lista de metas, indi-

cando o que podem fazer no dia a dia para seguir as recomendações da pirâmide alimentar. Recolha e 

guarde uma cópia das listas de metas para seguir as pirâmides alimentares elaboradas. Depois de um 

ou dois meses, mostre-as de novo aos alunos e pergunte: “O que vocês conseguiram cumprir dessas 

metas?”; “Agora vocês têm uma alimentação mais compatível com a pirâmide alimentar?”. 

 

Aferição de aprendizagem 

Os alunos podem comparar o quadro que preencheram durante a leitura do texto na Aula 1 

com as respostas dadas e registradas na folha avulsa, no início da Aula 2, para as seguintes perguntas: 

“Como devem ser nossas refeições?” e “O que devemos comer e em que quantidade?”. A meta será 

escrever um pequeno comentário, sugerindo modificações no texto apresentado na folha avulsa. 
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Questões para auxiliar na aferição 

1. Termine de desenhar o esquema da pirâmide alimentar, representando quais alimentos você co-
locaria em diferentes camadas da pirâmide. 

 

Banco de imagens/Arquivo da editora. 
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2. Analise as refeições abaixo isoladamente. Você acha que elas são balanceadas, em termos de di-
ferentes nutrientes, e coerentes com a orientação da pirâmide alimentar? 

Banco de imagens/Arquivo da editora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gabarito das questões 

1. Espera-se que o aluno faça a representação da pirâmide alimentar de acordo com as imagens 
disponíveis em: <https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2013/07/13/ 
piramide-alimentar-e-redesenhada-para-melhorar-a-dieta-dos-brasileiros.htm>;  
<www.todamateria.com.br/piramide-alimentar/> (acessados em: 24 jan. 2018). 

2. Espera-se que o aluno indique que a refeição B apresenta uma maior diversidade de nutrientes 
do que a refeição A. A base da refeição B também é constituída predominantemente de vegetais, 
o que denota coerência com as orientações da pirâmide alimentar. 

PRATO A 

 

▪ Um copo de leite. 

▪ Um pedaço de bolo. 

 

PRATO B 

▪ Uma colher de arroz. 

▪ Uma colher de feijão. 

▪ Um bife. 

▪ Salada de legumes e 

vegetais. 

 


