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CarboidratosCarboidratos
O carboidrato é um nutriente fundamental na alimentação, através dele produzimos energia 

para todas as atividades que precisamos realizar ao longo do dia. Devemos ter atenção, pois estes 
podem compor a base ou o topo da Pirâmide Alimentar dependendo de sua estrutura, ou seja, 
podem ser simples ou complexos, conforme quadro abaixo. Como visto na edição anterior, os 
alimentos que se localizam na base devem ser consumidos em maiores quantidades e vezes no dia, 
já aqueles que estão no topo devem ser consumidos eventualmente, devido seu consumo em 
excesso trazer prejuízos à saúde.

Carboidratos Complexos

      Os carboidratos complexos são formados por 
grandes cadeias de glicose, o que torna sua 
digestão e absorção mais prolongada. Isto traz 
benefícios a nossa saúde, pois temos energia por 
um período maior. Alguns alimentos que contêm 
este nutriente: arroz, trigo, milho, aveia, farinha 
de mandioca, massas, pães, biscoitos simples, 
polenta, batata-doce, batata, aipim.

Carboidratos Simples

   Os carboidratos simples são formados por 
açúcares. Sua estrutura química faz com que 
possam ser facilmente digeridos e absorvidos, 
assim ele libera de forma mais rápida açúcar para 
nosso sangue, sendo prejudicial ao nosso 
organismo. Como exemplo temos: açúcar, mel, 
rapadura, balas, chocolates, bolachas recheadas, 
sobremesas, refrigerantes, entre outros.

ATENÇÃO!

Segundo dados do Ministério da Saúde, 
dos 5 aos 9 anos, uma em cada três crianças 
sofre de obesidade.  Entre as de 10 a 19 anos,

 o índice chega a 21,7%. 
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Além da obesidade, outra doença crônica ligada a alimentação que é 
motivo de preocupação é a diabetes, pois esta geralmente surge em 
decorrência da obesidade, do consumo excessivo de carboidrato simples, da 
falta de exercícios físicos, entre outros. 

Dentro deste contexto, a alimentação escolar está inserida como uma 
ferramenta de formação de hábitos alimentares saudáveis e prevenção de 
surgimento destas complicações.  Assim, orientações como não adicionar 
açúcar ao suco natural de uva,  já  que este possui açúcar natural proveniente 
da fruta; adicionar pouco açúcar ao café com leite, sagu, moranga 
caramelada, fazem parte deste aprendizado de consumo moderado de 
açúcar. Diariamente, na alimentação escolar, são oferecidos alimentos fonte 
de carboidratos complexos para contribuir com o rendimento escolar, visto que a glicose é a 
principal fonte de energia de nosso cérebro. 

A escola é o local apropriado para o desenvolvimento de noções de alimentação saudável, 
para que estas também sejam aplicadas em casa. As restrições se estendem aos bares e cantinas das 
escolas, pois deve-se oferecer alimentos que venham a contribuir com o crescimento e aprendizado 
dos escolares.



Atividades para trabalhar com os alunos:

... Charada da vez ...

O que é que tem dentes e não 
mastiga; tem cabelos, mas não 
penteia; tem pé e não caminha?

        

PALAVRAS CRUZADAS

HORIZONTAL
1. A criançada adora tomá-lo em dias quentes. Está localizado no topo da pirâmide. Deve ser consumido
com moderação.
2. A criançada adora!!! É rico em proteínas e cálcio e a vaca é um dos animais que se pode retirar o.....
3. É uma hortaliça rica em vitamina A e boa para a visão. O coelho Pernalonga gosta muito de comê-la.
4. É um tempero utilizado na cozinha para colocar em saladas, carnes, etc. Porém, não deve ser usado
em excesso.
VERTICAL
5. Está na base da pirâmide. Pode ser usado para fazer deliciosos sanduíches e rima com macarrão.
6. É o nutriente encontrado nas carnes, ovos, leite e derivados. É importante para a pele, cabelo, etc.
7. Está no grupo das carnes. É dividido em clara e gema.
8. É fonte de vitaminas, minerais e fibras. Pode ser uma ótima opção de sobremesa. A Banana, a maçã
são exemplos de.....

Resposta da charada: Milho.



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


