
Vamos descobrir tudo sobre 
vitaminas, gorduras boas e 

gorduras más.

Estamos a comer alimentos coloridos 
e a fazer boas escolhas alimentares!

Missão: Nutrição



https://youtu.be/lVRreF61pqs


Os nutrientes são ótimos na nossa alimentação.

Devemos obter todos os nutrientes necessários através 
de uma dieta variada e equilibrada.

As VITAMINAS e os MINERAIS são nutrientes 
essenciais para o bom funcionamento do nosso 

corpo.



Há 5 grupos de alimentos
Frutas e 
vegetais

Pão, 
sementes e 

cereais

Leite e 
derivados

Gorduras e alimentos 
açucarados

Fizzy
Rock

Precisamos de comer alimentos de todos os grupos, 
mas em menor quantidade do grupo dos açúcares.

Carne, peixe, 
ovos e feijões



Alimentos diferentes contêm vitaminas diferentes. 
Precisamos de uma alimentação variada para obter variadas 

vitaminas. 

Diferentes vitaminas têm diferentes nomes. 
Normalmente têm só uma letra, tal como...

Porque é que as vitaminas são 
importantes?



VITAMINA A 
Ovos 
Peixe

Mãos no ar se gostas de ovos!

Mãos no ar se gostas de comer peixe!

Pensa em trocar lanches 
açucarados por uma banana

Pão integral 
Frango 

Arroz integral 
Bananas

THINK ABOUT SWAPPING SWEET SNACKS FOR A BANANA

VITAMINA B



Peixes gordos
Salmão, sardinhas, 
arenque e cavala

Leite 
Queijo

Frutas
Laranja, toranja, kiwi, 

morangos, framboesas

Quem é que come 5 porções de 
frutas e vegetais por dia?

As vitaminas são boas para os nossos ossos, 
olhos, dentes, pele, cabelo, saúde em geral

VITAMINA C VITAMINA D



Vamos falar de gorduras na alimentação

Tenta ter destes na tua dieta.

Alguns alimentos, incluindo a maioria das frutas e vegetais, quase 
não têm gordura. Os outros alimentos têm gordura.

Peixe Nozes Azeite

Há gorduras "boas" chamadas gorduras não saturadas 
encontradas em:



Gorduras Saturadas

Também há gordura "más", 
prejudiciais, chamadas...

Gorduras Trans
são gorduras más e sempre que 

possível devem ser evitadas
também não são gorduras boas, mas 

não são tão más como as Trans

Podias substituir estas por peixe, 
feijões, nozes e óleos saudáveis.



Juntem-se no intervalo ou ao almoço e 
façam os jogos Food Fit.



Qual é o nosso Desafio?

Estamos a comer alimentos coloridos e 
a fazer boas escolhas alimentares.



Desafiamos-te a comer 
alimentos coloridos

Regista as frutas e os vegetais que estás a comer e 
repara na variedade de cores que comes esta semana. 

E não te esqueças de 
fazer o Daily Mile!

Regista isto nos teus REGISTOS DE MISSÃO


	Sem nome



