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AlimentosAlimentos ReguladoresReguladores
Os alimentos reguladores são compostos pelo grupo das frutas, verduras e legumes, que 

tem papel de organizar o funcionamento do corpo, mantendo as funções orgânicas necessárias 
para o crescimento normal e manutenção da saúde. Esses alimentos são importantes fontes de  
vitaminas minerais e fibras,  que facilitam a digestão e absorção dos nutrientes, protegendo a 
pele, a visão, os dentes, os ossos e outros tecidos, aumentando a resistência contra infecções e 
permitindo o bom funcionamento intestinal. 

Vitaminas
Representadas  pelas  letras  A,  B,  C,  D,  E  e  K,  são 
substâncias necessárias para o bom funcionamento do 
corpo,  que  não  são  produzidas  pelo  organismo, 
devendo  ser  adquiridas  através  dos  alimentos.  Elas 
participam  do  metabolismo  e  regulam  diversas 
funções colaborando com a manutenção da saúde. Sua 
falta  facilita  o  aparecimento  de  inúmeras  doenças  e 
mau funcionamento do organismo.

Minerais
Assim como as vitaminas, os sais minerais não são 
produzidos pelo nosso corpo, devendo ser ingeridos 
na  alimentação. Os minerais executam diversas 
funções dentro do nosso corpo como a formação 
dos ossos e dentes, manutenção dos tecidos, órgãos 
e sistema nervoso. Além das frutas, verduras e 
legumes, eles também são encontrados nas carnes, 
ovos, leites e derivados.

Fibras
São partes dos alimentos de origem vegetal que não 
são digeridas pelo organismo. As principais fontes de 
fibras são grãos, frutas, legumes, verduras e 
leguminosas. Nenhum alimento de origem animal 
contém fibras. Os alimentos com alto teor de fibra são 
benéficos para a função intestinal, pois elas reduzem o 
tempo que o alimento leva para ser digerido e 
eliminado e, por essa razão, previnem a constipação. 
Além disso, protegem contra diversas doenças, como o 
colesterol alto e a diabetes.

Alimentos funcionais
São alimentos ou ingredientes que produzem 
efeitos benéficos à saúde, além de suas funções 
nutricionais básicas. É necessário que o consumo 
destes alimentos seja regular para que seus 
benefícios sejam alcançados. A indicação fica no 
maior uso de vegetais, frutas e cereais integrais pois 
grande parte dos componentes ativos estudados se 
encontra nesses alimentos. Por exemplo: 
isoflavonas, na soja; catequinas, na uva roxa, 
framboesa e cereja; licopeno, no tomate, goiaba e 
melancia; entre outros.

AlimentosAlimentos OrgânicosOrgânicos

Para ser considerado orgânico, o produto deve ser cultivado em 
um ambiente que considere sustentabilidade social, ambiental e 
econômica e valorize a cultura das comunidades rurais. A 
agricultura orgânica não utiliza agrotóxicos, hormônios, drogas 
veterinárias, adubos químicos, antibióticos ou transgênicos em 
qualquer fase da produção. 

A partir deste semestre o suco de uva tinto e os doces de 
frutas servidos na alimentação escolar são orgânicos, contribuindo 
com a saúde de todos que se alimentam na escola, uma vez que os 
alimentos orgânicos possuem maior riqueza nutricional. Além disso, 
há redução dos riscos de contaminação por possíveis resíduos de 
agrotóxicos presentes nos alimentos.



Atividades para trabalhar com os alunos:

... Charada da vez ...

Dentro daquela colina existe uma casinha 
verde; dentro da casinha verde há uma 

casinha branca; dentro da casinha branca, 
há uma casinha vermelha; dentro da casinha 
vermelha há uma porção de criancinhas. O 

que sou? Dica: é uma fruta!
            

Caça Palavras

Encontre o nome de algumas frutas que devem estar presentes na sua alimentação:

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

Resposta da charada: Melancia.


