
Sensibilização para…
Formação Cívica – 8ºD

Uma Alimentação 

e vida Saudável
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 Comer bem faz-me saudável e 
feliz

 Ser saudável não é sinónimo de 
magreza

 Todos temos diferentes
metabolismos e uma 
predisposição genética para a 
nossa estrutura física

Devo recordar sempre que…
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O que significa ter 

uma Alimentação 

Saudável? 



Alimentação Saudável
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É toda a alimentação que seja  
adequada ao normal 

funcionamento do organismo.
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Fornecer ao organismo energia e nutrientes 

suficientes para:

 Evitar as deficiências ou excessos

 Ajudar a optimizar a saúde 

 Reduzir o risco de doença
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Alimentação Saudável

Deve…
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• Fornecer energia em quantidade suficiente
para permitir que o corpo se mantenha:

- física e intelectualmente activo;

- com todas as funções necessárias à vida;

Alimentação Saudável

Deve:
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• Fornecer todos os elementos essenciais ao
crescimento, manutenção, renovação e
reparação das várias células, tecidos, órgãos e
sistemas;

Alimentação Saudável

Deve:
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• Ser promotora de uma actividade
digestiva normal;

• Saciar a fome e a sede;

• Ser agradável à visão, ao olfacto e
paladar;

• Proporcionar bem estar.

Alimentação Saudável

Deve:
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Alimentação Saudável

Não deve…
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Alimentação Saudável

Não deve:

• Ser excessiva ou incompleta;

• Conter elementos prejudiciais ou 
indutores de doença.



Princípios de uma alimentação 

Saudável:
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Harmonia

VariedadeQualidade

Quantidade



Harmonia…
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Conter os vários nutrientes numa proporção correcta entre si;

É na roda dos alimentos que nos baseamos para planear
uma alimentação equilibrada:

- Cada sector da roda determina a proporção aconselhável de
cada um dos 7 grupos de alimentos.
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Variedade…

• Alimentação variada significa:

- Comer um pouco de tudo;

- Não nos privarmos de nenhum
alimento (embora alguns devam ser
comidos com menor frequência).
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Variedade…

• Na roda dos alimentos está também
representado o princípio da
variedade.

• Apresentam-se diferentes opções de
escolha de alimentos equivalentes
para cada grupo.
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Variedade…

• A variedade torna a alimentação 
mais agradável, menos monótona e 
mais rica em diferentes nutrientes.



17

Quantidade e adequação…

A quantidade ideal de alimentos varia de pessoa para
pessoa, consoante o sexo, idade, peso, altura, actividade
física e estado de saúde;
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Quantidade e adequação…

Podemos adaptar a quantidade de alimentos às nossas
necessidades, mas respeitando os limites aconselhados para
cada grupo de alimentos, de forma a manter o equilíbrio
alimentar;
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Quantidade e adequação…

A estabilidade do peso corporal é sinal de equilíbrio entre a
quantidade de alimentos que comemos e as necessidades de
energia do nosso organismo.
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Qualidade…
Um alimento de boa qualidade é:

• Seguro 

(não contaminado por microrganismos 
ou por substâncias químicas ou 
físicas e em bom estado de 
conservação);
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Qualidade…
Um alimento de boa qualidade é:

• Apresenta boas características 
organolépticas (atraente no aspecto, 
olfacto e paladar);

• Nutricionalmente equilibrado.
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Regras para 

uma alimentação 

Saudável
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Não saltar o pequeno-almoço
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Evitar estar mais de 3 horas e meia sem comer
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Comer sopa no início das refeições principais

- Diminuir a quantidade de 
batata, arroz, massas e 
leguminosas

- Utilizar azeite para temperar
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Comer devagar e mastigar bem os alimentos
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Diminuir a quantidade de gordura da 

alimentação habitual

- Utilizar leite meio gordo ou magro

- Utilizar preferencialmente o azeite 
para cozinhar e tempero 

- Preferir os cozidos, estufados e 
grelhados sem gordura
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Diminuir a utilização de sal

- Substituir o sal por ervas 
aromáticas

- Não consumir alimentos 
processados



29

Evitar produtos açucarados
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Beber diariamente entre 1 e 1,5 litros de água
- Mantém a hidratação normal

- Pode beber sob a forma de infusão ou 
chás
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Fazer de 5 a 7 refeições diárias
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Pequeno-Almoço

 Principal refeição do dia

 Reposição de energia do jejum nocturno

 Deve conter: leite ou derivados, pão ou equivalentes e fruta
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Meio da Manhã

 Refeição mais leve constituída por exemplo por: 1 iogurte e 

uma fruta ou bolachas Maria ou água e sal com uma fruta

 Ajuda a controlar o apetite 
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Almoço/Jantar

 Iniciar almoço e jantar com sopa

 O 2º prato deve ser constituído maioritariamente por legumes ou 

salada (1/2 prato)

 Dar preferência ao peixe e carnes brancas e retirar toda a gordura 

visível e pele.  
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Almoço/Jantar

 Utilizar como método de culinária principalmente os cozidos, 

estufados e grelhados

Dar preferência ao azeite para tempero

 Comer fruta à sobremesa  
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Lanche da Tarde

 Evita estar muitas horas sem comer

 Ajuda a controlar o apetite
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Ceia

 Evitar um jejum nocturno superior a 10 horas
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Praticar exercício físico 

diariamente


