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Título: Aprendendo sobre nutrição 

Duração: 2 aulas 

Introdução 

Nesta sequência didática, são propostas atividades que envolvem o tema da nutrição dos se-

res humanos.  São sugeridas discussões e atividades sobre alimentação balanceada e papel funcional 

dos alimentos. Espera-se que esses assuntos sejam base para que os alunos revejam seus hábitos 

alimentares a fim de optarem por alimentos mais saudáveis.   

Objetivos de aprendizagem 

• Reconhecer os tipos de alimentos a partir das principais funções que desempenham no 
organismo. 

• Elaborar refeições balanceadas.  

Objetos de conhecimento 

• Nutrição do organismo. 

• Hábitos alimentares. 

Habilidades 

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

mentares (nutrientes e calorias) e nas necessidades individuais (atividades realizadas, idade, sexo, 

etc.) para a manutenção da saúde do organismo. 

Recursos e materiais necessários 

Aula 1: 

• Caderno. 

• Folhas de papel sulfite.  

• Fotos ou ilustrações de diversos alimentos com diferentes funções nutritivas. (podem ser 
obtidas em livros, revistas ou na internet)  

• Giz de lousa. 

• Lápis coloridos.  

• Lápis preto.  

• Lousa. 
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Aula 2:  

• Folhas de papel sulfite. 

• Lápis de colorir. 

• Lápis preto.  

• Lista com alimentos diversos. 

Desenvolvimento 

Aula 1 – A função nutritiva dos alimentos 

Duração: uma aula de 40 minutos. 

Organização da turma: em grupos de quatro alunos. 

Nesta aula, iremos trabalhar os papéis funcionais que diversos alimentos desempenham em 

nosso organismo e o conceito de pirâmide alimentar. Para tanto, são propostas atividades e discus-

sões sobre os temas para que os alunos compreendam a importância de uma alimentação variada. 

Questione os alunos acerca dos conceitos de nutrientes e as categorias em que podem ser 

classificados de acordo com sua principal função para o organismo: energéticos, construtores e 

reguladores. Para isso, faça perguntas como: 

• Por que precisamos nos alimentar? Porque o nosso corpo precisa da energia proveniente 
dos alimentos, além de material para construir mais matéria viva, para o crescimento  e 
para o bom funcionamnto do corpo.  

• O que são alimentos energéticos? São alimentos que fornecem, principalmente, energia 
para o corpo. 

• O que são alimentos construtores? São alimentos que nos ajudam a crescer e a manter a 
estrutura do corpo. 

• O que são alimentos reguladores? São alimentos que permitem o funcionamento correto 
do organismo. 

Em seguida, divida a turma em grupos de quatro alunos e disponibilize fotos de alimentos va-

riados, como pães, massas, legumes, verduras, frutas, leite, ovos, carnes, iogurte, queijos, entre 

outros. Peça aos grupos que separem os alimentos de acordo com as categorias previamente 

mencionadas. Elabore um quadro na lousa a ser preenchida junto com eles. O quadro deve conter 

duas colunas, sendo uma para a adição dos alimentos apresentados nas ilustrações e a outra para a 

principal função nutritiva que desempenham. Após o preenchimento do quadro, solicite que os 

alunos o copiem no caderno. 

Por fim, relembre que a melhor forma de manter uma vida saudável é por meio de uma ali-

mentação equilibrada, ou seja, consumindo alimentos dos três grupos – energéticos, construtores e 

reguladores –, além disso, é importante relembrar que um prato considerado balanceado normal-
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mente tem uma maior porcentagem de alimentos energéticos (quando possível, integrais, como 

arroz ou macarrão), em seguida alimentos reguladores, e depois alimentos construtores.  

Aula 2 – Montando um cardápio balanceado 

Duração: uma aula de 40 minutos. 

Organização da turma: em grupos de quatro alunos e, no segundo momento, em duplas. 

Dando continuidade ao assunto visto na aula anterior, nesta aula pretendemos que os alunos 

consigam montar cardápios balanceados e variados para todas as refeições diárias. 

Retome o que foi discutido na aula anterior. Solicite aos alunos, então, que se reúnam com o 

mesmo grupo da primeira aula desta sequência didática. Em seguida, forneça aos grupos uma lista 

contendo vários alimentos, como: arroz, feijão, batata, alface, agrião, almeirão, escarola, carne 

vermelha, carne de frango, peixe, ovo, macarrão, pão, leite, queijo, chuchu, abobrinha, berinjela, 

cenoura, beterraba, brócolis, abacaxi, morango, mexerica, laranja, melão, melancia, pera, maçã, 

banana, etc. 

Em seguida, distribua para cada grupo uma folha de papel sulfite e solicite que montem um 

cardápio com duas opções, balanceadas, diferentes para o café da manhã, almoço e jantar. Se julgar 

necessário, relembre os alunos que todas as opções do cardápio devem ser constituídas por alimen-

tos energéticos, construtores e reguladores. 

Por fim, solicite que os grupos apresentem os seus trabalhos e, você professor, faça as corre-

ções, caso seja necessário. Ao término das apresentações, diga aos alunos que além de manter uma 

vida saudável, além da alimentação equilibrada devemos praticar uma atividade física pelo menos 30 

minutos por dia e beber bastante água. 
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Aferição de aprendizagem 

O acompanhamento da aprendizagem deve ser realizado durante todo o processo por meio 

da análise da participação dos alunos nas aulas, nas atividades, na relação com os colegas, do 

respeito ao posicionamento do outro e das anotações no caderno.  

Você poderá propor aos alunos alguns itens de autoavaliação, como: 

• Como foi minha participação nas atividades? 

• Fiz as atividades com o empenho necessário? 

• Trabalhei dentro do tempo adequado? 

• Respeitei as opiniões dos meus colegas? 

• Compreendi a importância de uma alimentação balanceada? 

Questões para auxiliar na aferição  

1. Dê dois exemplos de alimentos cuja principal função nutritiva seja: energética, construtora e 
reguladora.  

2. Assinale as afirmações verdadeiras: 

(    ) Para uma alimentação saudável, devemos comer proporcionalmente mais chocolate do que 
hortaliças. 

(    ) A principal função nutritiva da farinha de trigo é reguladora. 

(    ) Leite e ovos são exemplos de alimentos preferencialmente construtores. 

(    ) Frutas e verduras cruas e cozidas são exemplos de alimentos preferencialmente reguladores. 

Gabarito das questões 

1. Resposta pessoal. Para alimentos energéticos, o aluno poderá dar exemplos como: açúcares, 
pães, farinhas, massas etc.; para alimentos construtores: carnes, leite, ovos, feijões, lentilhas 
etc.; para alimentos reguladores: frutas, verduras cruas e cozidas etc. 

2. (    ) Para uma alimentação saudável, devemos comer proporcionalmente mais chocolate do que 
hortaliças. 

(    ) A principal função nutritiva da farinha de trigo é reguladora. 

( X ) Leite e ovos são exemplos de alimentos preferencialmente construtores. 

( X ) Frutas e verduras cruas e cozidas são exemplos de alimentos preferencialmente reguladores. 


