
Alimentação e saúde 

Aluno A 

 

 

 
Perto de 90% dos portugueses fisicamente ativos admitem que a prática de 
atividade física é útil para o controlo da dieta alimentar e 70% afirmam que não 
sentem o apetite alterado após a prática de exercício físico. Enquanto entre as 
pessoas mais sedentárias apenas 29% consideram o pequeno-almoço a 
refeição mais importante do dia, entre as pessoas mais ativas fisicamente 47% 
afirmam que o pequeno-almoço é a principal refeição. Estas são algumas 
conclusões do estudo "O pequeno-almoço em Portugal", promovido pela 
Kellogg's.                                                     
                                                                         /Jornal Extra, Portugal no Mundo/ 

 

 

1. Observe a sua fotografia e pergunte ao seu colega detalhes sobre a 

fotografia dele. Falem sobre as diferenças e semelhanças entre elas. 

 

2. Explique o que diz o seu texto e ouça o relato do seu colega. 

Troquem opiniões sobre o tema e o conteúdo dos textos. 

 

3. Para saber mais... 
Façam três perguntas, um de cada vez, relacionadas com os temas 
abaixo. Comece pela primeira. 

                  
     . uma lembrança da infância relacionada com a comida. 

     . mudanças na alimentação  

     . uma receita de um prato típico do seu país. 

     . alimentação: gostos e preferências 

     . vida saudável  e exercício físico 

     . hábitos alimentares e saúde 

 

4. Para terminar, a professora poderá fazer alguma pergunta 

relacionada com o tema. 



Alimentação e saúde 

Aluno  B 

 

 
Durante a adolescência, especialmente na puberdade, ocorre 
acentuado crescimento físico, período em que aumenta 50% do peso 
e 15% da estatura final do adulto. O crescimento acelerado, 
acompanhado pelo desenvolvimento psicossocial e estimulação 
cognitiva intensa, torna as necessidades de energia e nutrientes 
elevadas, e na maioria das vezes, são inadequadamente atendidas. 
As mudanças observadas no hábito alimentar da população brasileira, 
em função de fatores diversos, têm favorecido o aparecimento da 
obesidade.                                              
                                                                 / Revista de Nutrição, Brasil / 
 

 

1. Observe a sua fotografia e pergunte ao seu colega detalhes sobre a 

fotografia dele. Falem sobre as diferenças e semelhanças entre elas. 

 

2. Explique o que diz o seu texto e ouça o relato do seu colega. 

Troquem opiniões sobre o tema e o conteúdo dos textos. 

 

3. Para saber mais... 

      Façam três perguntas, um de cada vez, relacionadas com os  

      temas abaixo. Comece pela primeira. 

 

    . uma lembrança da infância relacionada com a comida. 

    . mudanças na alimentação 

    . uma receita de um prato típico do seu país. 

    . alimentação: gostos e preferências 

    . vida saudável  e exercício físico 

    . hábitos alimentares e saúde 

 

 

4. Para terminar, a professora poderá fazer alguma pergunta 

relacionada com o tema. 


