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Fibras AlimentaresFibras Alimentares
As fibras alimentares são as partes comestíveis dos vegetais que o 

nosso intestino delgado é incapaz de digerir e absorver, passando para o 
intestino grosso intactas. Elas são muito importantes para o bom 
funcionamento do intestino, por isso devemos incluí-las diariamente na 
nossa alimentação. 

Tipos de Fibras: 

As fibras são classificadas de acordo com sua capacidade de absorver ou 
não a água, ou seja, de acordo com a sua solubilidade. São divididas em 
fibras solúveis e em fibras insolúveis. Os dois tipos estão em diferentes 
proporções na composição dos alimentos

Fibras solúveis: 
      São encontradas nas frutas, verduras, aveia, 
e leguminosas como o feijão, lentilha, soja e 
grão-de-bico. Essas fibras reduzem a absorção 
da glicose, reduzem a velocidade do 
esvaziamento do estômago, aumentando a 
sensação de saciedade. Elas também 
diminuem os níveis de colesterol do sangue e 
protegem contra o câncer de intestino.

Fibras insolúveis
   São  encontradas  nos  cereais  integrais, 
como arroz e pão integral,  nos farelos de 
cereais, nas frutas maduras, e nas verduras. 
Essas  fibras  estimulam  o  bom 
funcionamento  do  intestino,  aceleram  o 
transito  intestinal  e  previnem  a 
constipação.

Novidades na Alimentação Escolar!

A partir deste ano foram incluídos nos cardápio das escolas 
municipais alimentos integrais como aveia, bolo de aveia e mel e pão 
integral, além de maior variedade de feijões (carioca e vermelho). O setor 
de alimentação escolar acredita que esses gêneros precisam fazer parte dos 
hábitos alimentares desde a infância para que possam mais facilmente ser 
incorporados, prevenindo o aparecimento de doenças crônicas não 
transmissíveis e garantindo maior qualidade de vida. Além das fibras, esses 
alimentos possuem mais vitaminas do complexo B (importantes no combate à 
anemia) e minerais que auxiliam no desenvolvimento do organismo.

Lembramos que continuam sendo oferecidas frutas ou saladas 
diariamente no cardápio da escola, e  esporadicamente milho verde, aipim, 
moranga e batata doce, que também são alimentos ricos em fibras, vitaminas 
e minerais. 

O consumo desses alimentos precisa ser incentivado! Contamos com o 
apoio da escola.



Atividades para trabalhar com os alunos:

... Charada da vez ...

De qual alimento você se desfaz da parte 
externa, cozinha a parte interna; come a 
parte externa e se desfaz da parte 
interna? Dica: Está na base da pirâmide, 
pois dá energia ao corpo.

            

Interpretação do texto “A lenda da mandioca”,
adaptado de Helena Pinto Vieira.

Leia e interprete o poema “A lenda da mandioca”  com seus alunos. Caso já 
tenham sido introduzidas algumas informações sobre nutrição, faça perguntas a 
respeito desse tema. 

A LENDA DA MANDIOCA
Nasceu num dia de sol
Uma índia mui gentil...
Era neta de um guerreiro
Da forte tribo Tupi.

O velho guerreiro da tribo
Desejou matar a filha
Que lhe dera tal netinha,
Por julgar ser estrangeiro
O pai dessa curumim.

Num sonho feliz, porém,
Escutou dizer-lhe alguém:
“se você hoje maldiz
a criança que nasceu
cedo vai se arrepender.
Foi Tupã que a enviou,
Deixe, pois, a mãe viver...”

Mani, assim se chamou
Aquela bela menina,
Que pouco tempo durou,
Pois Tupã, bem pequenina,
Para o céu logo a levou.

Foi enterrada na oca,
E uma planta viçosa
Na terra forte brotou,
Cresceu e frutificou.

Todos logo então buscaram
Naquela casa Tupi,
E no fundo encontraram
A raiz que tinha a forma
Do corpinho de Mani.
Julgaram os índios que a planta
Lhes desse força e vigor,
Comeram dela bastante
E exaltaram seu sabor.

E foi assim que aprendeu
O bravo povo Tupi
A fazer uso da planta
Que se chamou mandioca
Em memória de Mani.

Sugestões de perguntas sobre nutrição:
- Que tipo de alimentos é a mandioca ou aipim?
- A mandioca é um alimento de que origem?
- Por que a mandioca é um alimento saudável?
- De que maneira ela pode ser preparada ?
- Quais os alimentos que a mandioca acompanha numa refeição?

Referências: 
Caderno de atividades, Ministério da Saúde, 2001.
Educação nutricional para alunos do ensino fundamental, Ministério da Saúde, 2001.



Resposta da charada: Milho verde em espiga.


