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ALGUMAS SUGESTÕES:

ACUMULE PELO MENOS 
30 MINUTOS DE ATIVIDADE 

FÍSICA POR DIA!

Ambiente Ativo
11 3091-8157

www.each.usp.br/ambienteativo
ambienteativo@gmail.com

CAFÉ DA MANHÃ

Frutas da época, café com leite, pão com 
queijo fresco e manteiga

LANCHE DA MANHÃ

Fruta

ALMOÇO

Salada bem colorida com vegetais, arroz/feijão, carne 
(pequena quantidade) e legumes refogados

LANCHE DA TARDE

Chá ou café com pão ou bolo simples

JANTAR

Idem ao almoço, porém em quantidades muito menores

ANTES DE DEITAR

Chá calmante (por exemplo, erva cidreira), algumas 
bolachinhas integrais com queijo

UM EXEMPLO DE CARDÁPIO SAUDÁVEL

Com essas orientações, será mais fácil manter 
o peso dentro dos limites saudáveis.

Se possível, escolha locais tranquilos e agradáveis para 
realizar suas refeições.

Faça de sua alimentação um prazer e não um sacrifício, 
portanto, como sugestão, varie ao máximo os alimentos 
de cada grupo, inove e monte pratos coloridos e variados.

Fracione sua dieta de 5 a 6 refeições ao dia. Evite 
permanecer longos períodos sem se alimentar.

Mastigue bem os alimentos. 

Tente limitar o sal a apenas 1 colher de chá em 
cada refeição. É preferível não adicionar o sal no 
preparo dos alimentos. Adicione somente no 
prato, para melhor controle das quantidades.

Acostume-se com o sabor doce ou salgado dos próprios 
alimentos; não exagere no açúcar adicionado! 

Atenção à quantidade de gordura que adiciona no 
preparo dos alimentos. O aquecimento das gorduras 
torna-as prejudiciais à saúde, portanto escolha as 
preparações assadas, cozidas e grelhadas. As gorduras 
mais saudáveis são as líquidas, em especial o azeite de 
oliva, e os óleos de girassol, canola e milho. 

Retire toda a gordura possível ao preparar as carnes, 
assim como a pele das aves. Lembre-se que as gorduras 
dos peixes são as mais saudáveis para serem ingeridas.

Procure beber, no mínimo, dois litros de água por dia. 

Utilize temperos como alho, cebola, manjericão, 
hortelã, coentro, canela e orégano para 

incrementar o sabor de suas preparações e 
assim utilizar menos sal.

Torne sua vida mais saudável. 
Pratique pelos menos 30 minutos de 
atividade física todos os dias e evite 

bebidas alcoólicas e o fumo. 



O QUE É ALIMENTAÇÃO?

Alimentação é o processo pelo qual os seres vivos 
obtêm e assimilam nutrientes para poder viver, 
crescer, se movimentar, se reproduzir etc. Esses 
nutrientes são obtidos a partir de transformações 
feitas pelo corpo, a chamada "digestão".

O QUE É UMA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL?

A alimentação saudável consiste em combinar os 
alimentos adequadamente. Para isto, podemos 
nos basear nos GRUPOS DE ALIMENTOS. Esses 
grupos são formados de acordo com o nutriente 
que está presente em maior quantidade. 

Esses grupos de alimentos devem ser ingeridos 
em proporções adequadas. Essas proporções 
podem ser visualizadas no desenho da pirâmide 
abaixo. Os alimentos da base são os que devem ser 
consumidos em maior proporção.

GRUPOS ALIMENTOS

QUANTIDADE MÉDIA 
A SER INGERIDA 

(NÚMERO DE 
PORÇÕES) 

RECOMENDADAS

EXEMPLOS DA QUANTIDADE 
CORRESPONDENTE A UMA PORÇÃO

Cereais, 
Tubérculos 

e Raízes

Fazem parte desse grupo o arroz, milho, aveia, pães, bolos, 
massas – feitas com farinha de trigo – batata, mandioca ou aipim, 
inhame, outras farinhas, como a farinha de mandioca, farinha de 
milho, farinha de rosca, fubá.

6

1 PORÇÃO = 150 calorias
- 1 pão francês ou 1 fatia de pão integral
- 4 colheres de sopa de macarrão ou arroz
- 4 biscoitos salgados

Frutas
Os alimentos deste grupo fornecem Vitaminas, Minerais e 
Fibras. Fazem parte desse grupo todas as frutas – laranja, 
mamão, banana, melancia - e os sucos de frutas. 3

1 PORÇÃO = 70 calorias
- 1 fatia de abacaxi
- 1 banana prata
- ½ mamão papaia

Legumes
 e verduras

Os alimentos deste grupo fornecem Vitaminas, Minerais e 
Fibras. Fazem parte desse grupo as folhas, que comemos 
como saladas ou refogadas – alface, couve, brócolis, 
acelga, repolho - e os legumes, por exemplo, abobrinha, 
tomate, cenoura, berinjela, etc.

3

1 PORÇÃO = 15 
- 15 folhas de alface ou escarola
- 2 colheres de sopa de cenoura ralada
- 4 colheres de sopa de pepino

calorias

Leite e 
derivados

Os alimentos deste grupo fornecem Proteínas, Cálcio e 
Vitaminas. Nesse grupo encontramos os derivados do 
leite, que  são os queijos e os iogurtes.

3
1 PORÇÃO = 120 
- 1 xícara de leite ou de iogurte
- 1 fatia de queijo minas

calorias

Carnes e 
ovos

Os alimentos deste grupo fornecem Proteínas, Ferro e 
Vitaminas. Nesse grupo encontramos as carnes vermelhas, 
carnes de aves, carne de peixe, carnes de porco e os ovos. 1

1 PORÇÃO = 190 
- 1 fatia de carne assada
- 1 filé de frango ou bife grelhado
- 2 ovos cozidos

calorias

Feijões e 
oleaginosas

Os alimentos deste grupo fornecem Proteína vegetal. Nesse 
grupo são encontrados os diversos tipos de feijão – carioca, 
preto, branco, rajado – além da lentilha, soja, ervilha, grão de 
bico, fava, etc. As oleaginosas são as amêndoas, castanha-
do-pará, castanha de caju, amendoim, nozes, etc.

1

1 PORÇÃO = 55 
- 4 colheres de sopa de feijão
- 2 colheres de sopa de grão de bico
- 2 colheres de sopa de lentilha ou soja

calorias

Óleos
Os alimentos deste grupo devem ser consumidos com 
moderação. Nesse grupo há os óleos de origem vegetal – 
soja, canola, girassol, milho e azeite de oliva – e as gorduras 
de origem animal – banha de porco, bacon, manteiga.

1

1 PORÇÃO = 73 
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- ½ colher de sopa de manteiga ou margarina
- 1 colher de sopa de óleo vegetal

calorias

Açúcares e 
doces

Os alimentos deste grupo devem ser consumidos com 
moderação. Nesse grupo estão os doces – balas, chicletes, 
bombons, pé de moleque – e bebidas açucaradas – 
refrigerantes, sucos em pó e industrializados.

1
1 PORÇÃO = 110 
- 1 colher de sopa de açúcar refinado
- 1 colher de sopa de geleia de frutas
- 2 colheres de sopa de mel

calorias

ENTENDENDO OS GRUPOS DE ALIMENTOS


