
 

Coordenação de classes e especialidades 

Classe de Amigo 

Plano de instrução 

 

3. Aprender os princípios de uma dieta saudável e ajudar a preparar um quadro com 

os grupos básicos de alimentos. 

1. Objetivos 

1. Conhecer os grupos de alimentos. 

2. Conhecer e entender a pirâmide alimentar. 

3. Saber porque é necessário ter uma alimentação balanceada. 

2. Materiais 

1. Alimentos. 

2. Cartolina. 

3. Catálogos/encartes de mercados. 

4. Canetas. 

5. Tesoura sem ponta. 

6. Cola. 

7. Rótulos de alimentos. 

8. Pano para vendar os olhos. 

9. Pratos descartáveis. 

10. Fitas adesivas ou pincéis atômicos nas cores verde, amarelo e vermelho. 

11. Manual para escolas. 

3. Trabalhos 

1. Fazer uma pesquisa sobre os principais grupos de alimentos: 

carboidratos, gorduras, proteínas e vitaminas/minerais. Dizer os 

principais alimentos de cada um dos grupos. 

2. Trazer rótulos de diversos alimentos que tenha em casa. 

4. Metodologia 

1. 1º encontro (50 minutos) 

1. Apresentar aos desbravadores os grupos alimentares. Trazer 

vários alimentos de cada um dos grupos. 

2. Fazer uma pequena explicação sobre o que são, porque são 

divididos dessa maneira e como eles se encaixam na pirâmide 

alimentar. 

3. Montar um jogo da memória, sendo que em uma das cartas, além 

da figura do alimento, deve constar também a qual grupo 

pertence. Quanto mais cartas e alimentos explorados melhor. 

Jogue com os garotos e garotas. 

4. Realizar a atividade Sabores: A prova consiste em vendar os 

olhos da criança e colocar algum alimento em sua boca para que 

ela tente identificá-lo através do sabor e da textura. As crianças 

http://cantinhodaunidade.com.br/wp-content/uploads/2014/02/Manual-do-pesosaudavel.pdf
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são chamadas uma por vez e a prova é repetida quatro vezes com 

alimentos diferentes. Exemplos de alimentos que podem ser 

utilizados na prova: banana, maçã, pão, alface, tomate, mamão, 

kiwi, cenoura, repolho, pepino, tangerina, arroz, farinha, açúcar, 

macarrão. 

5. Realizar a atividade Montagem do prato: Cada criança recebe um 

prato [de preferência descartável]. O instrutor deve trazer figuras 

de diversos alimentos (pode utilizar os encartes de 

supermercados para isso). A seguir, pede-se que cada uma 

monte, com estas figuras, no menor tempo possível, um prato 

com alimentos saudáveis e balanceados segundo os princípios da 

pirâmide alimentar. Exemplos de figuras que podem ser 

utilizadas: grãos em geral (arroz, feijão, lentilha, soja, grão de 

bico), vegetais (alface, tomate, cenoura, chuchu, pepino, rúcula, 

batata, mandioca, brócolis, etc.), proteínas (ovo, carnes, leite e 

derivados, soja e derivados, etc.), óleos, gorduras e doces. 

6. Pedir aos desbravadores para fazerem o trabalho 1. 

7. Pedir aos desbravadores para fazerem o trabalho 2. 

2. 2º encontro (50 minutos) 

1. Atividade introdutória: realizar uma atividade diagnóstica sobre 

o conhecimento prévio dos desbravadores sobre o tema, por 

meio de algumas perguntas ao grupo. Anotar as respostas em um 

quadro e comparar ao final da aula. 

2. Realizar a atividade Montando a pirâmide: Fixa-se uma pirâmide 

vazia, feita de cartolina, em uma parede e ao lado, dispõem-se 

figuras de alimentos para colagem. As crianças terão alguns 

minutos para montar a pirâmide. Quanto mais alimentos tiver, 

melhor.  

3. Realizar a atividade Carrinho de compras: O carrinho deve ser 

previamente montado em três divisões: a primeira com fita verde 

a parte mais larga do carrinho, com fita amarela a parte 

intermediária e com vermelho a parte de baixo do carrinho. As 

crianças serão responsáveis por trazerem rótulos de alimentos. 

Em seguida, cola-se o carrinho saudável no quadro/parede, 

explicando-se para eles dizerem qual tipo de alimento ficaria na 

parte verde do carrinho, na parte amarela e na parte vermelha. 

Para isso, é fundamental que se explique que a parte verde 

representa os alimentos que deveriam ser ingeridos em maior 

quantidade, a parte amarela, os alimentos ingeridos com 

moderação e a parte vermelha, os alimentos que deveriam ser 

ingeridos com cuidado. Isto é, os alimentos do grupo dos pães, 

massas, cereais e tubérculos e o grupo das verduras e frutas 

deveriam ficar na parte verde do carrinho; ao passo que o carnes, 

ovos, leites e derivados na parte amarela do carrinho e, por 
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último, o grupo dos açúcares e gorduras na parte vermelha do 

carrinho. A ideia é que a criança associe o cotidiano de fazer 

compras com os princípios da pirâmide alimentar, descritos 

anteriormente. 

5. Avaliação 

1. Verificar a execução do trabalho dos grupos alimentares 

2. Avaliar a participação do desbravador nas atividades desenvolvidas, ao 

montar a pirâmide alimentar e o carrinho de compras. 

3. Solicitar que faca uma cópia da pirâmide alimentar no caderno de 

atividades. 

 


