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A Pirâmide AlimentarA Pirâmide Alimentar
A Pirâmide é um guia alimentar para a população brasileira sendo utilizada em todas as faixas  

etárias. Ela orienta em relação à: 
• Variedade: corresponde a utilização de diversos tipos de alimentos durante o dia e durante 

cada uma das refeições. Quanto mais colorido o prato, mais nutritivo;
• Moderação: todos  os  grupos  alimentares  devem ser  consumidos,  pois  cada  um tem sua 

função no organismo, porém suas quantidades devem seguir a proporção que a pirâmide nos  
ilustra;

• Equilíbrio: reúne os conceitos de variedade e moderação, respeitando a utilização de vários 
alimentos em quantidades adequadas à cada pessoa.

1. Grupo dos cereais, massas, tubérculos e raízes 
(base da pirâmide)

Os pães,  o arroz,  o milho,  a mandioca,  a polenta,  a 
massa, os biscoitos simples e a batata são exemplos de 
alimentos  que  compõe  esse  grupo  e  fornecem  um 
nutriente  chamado  carboidrato. Devem  ser 
consumidos  em  maior  quantidade  diária,  visto  que 
oferecem a energia necessária para atividades como 
correr, andar, brincar e pensar.

2. Grupos das hortaliças e frutas
Os  alimentos  desse  grupo  são  importantes  para  a 
saúde  porque  eles  oferecem  fibras,  vitaminas  e 
minerais. Os alimentos que fazem parte desse grupo 
são  todas  as  frutas,  vegetais  e  hortaliças.  Cada 
componente  possui  uma  cor  predominante  que 
sinaliza que este alimento possui mais uma vitamina 
ou mineral. Por exemplo, a cenoura é laranja e rica em 
vitamina A,  assim como o mamão e outros vegetais 
desta coloração.

3. Grupo dos Leites e derivados, 
Carnes e ovos e Leguminosas

Nesse grupo, todos os alimentos são ricos no nutriente 
chamado  proteína. Esta faz parte da composição dos 
tecidos celulares, sendo fundamental no crescimento 
e manutenção da pele, dos músculos,  dos ossos,  do 
cabelo,  das  unhas,  etc.   Além  disso,  os  leites  e 
derivados  também  são  ricos  no  mineral  cálcio, 
responsável  pela  sustentação  dos ossos e  contração 
dos músculos do corpo. As carnes e os feijões são ricos 
em ferro, mineral essencial para formação do sangue.

4. Grupo dos açúcares e gorduras 
(topo da pirâmide)

Os  alimentos  desse  grupo  como  chocolate,  doces  , 
sorvetes  são  ricos  em  açúcar. A  margarina,  óleos 
vegetais e gordura animal (manteiga, banhas) também 
fazem parte deste grupo alimentar por serem ricos em 
gordura e  devem  ser  consumidos  em  menor 
quantidade em relação aos outros grupos. Isso porque
esses  alimentos,  em  excesso,  contribuem  para  o 
aparecimento  da  obesidade,  doenças  do  coração, 
pressão sanguínea alta, colesterol ruim alto e diabetes.

Cardápio EscolarCardápio Escolar

O  cardápio  escolar  possui  preparações  que  mudam  diariamente,  cada 
preparação  tem  o  objetivo  de  fornecer  nutrientes  diferentes  para  o 
crescimento, desenvolvimento e aprendizagem dos alunos. 

O cardápio possui duas refeições doces distribuídas na semana, como: leite 
com  café  e  pão  com  frios,  esta  combinação  fornece  principalmente  cálcio, 
proteínas e carboidratos. Já as preparações salgadas, como por exemplo: Arroz 
carreteiro, feijão e salada de pepino, contêm ferro, proteínas, carboidratos e 
fibras.

Desta  maneira  se  nos  alimentarmos  diariamente  na  escola  estaremos 
recebendo os nutrientes necessários, durante o período de aula, para podermos 
ser saudáveis, fortes e inteligentes.



Atividades para trabalhar com os alunos:

... Charada da vez ...

Qual é o alimento de oito letras que se 
tirarmos quatro, ainda ficam oito? 
Dica: Se não tiver recheio, está na 
base da Pirâmide; se tiver recheio, 

está no topo da Pirâmide dos 
Alimentos.

            

Jogo dos Erros

Circule os alimentos que estão no nível errado na pirâmide alimentar. 
Você sabe onde estes alimentos deveriam estar?

Resposta da charada: Biscoito.

Referências: Caderno de atividades, Ministério da Saúde, 2001.
      Manual para escolas, Ministério da Saúde, 2001.


