
  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

JORNALJORNAL  ALIMENTAR,ALIMENTAR,  
NUTRIRNUTRIR  EE  EDUCAREDUCAR

4ª Edição – Grupos Alimentares 
Alimentos Construtores - Laticínios

Caxias do Sul, Setembro de 2012.



AlimentosAlimentos ConstrutoresConstrutores
Os alimentos construtores são aqueles que possuem proteínas e são 

compostos pelo grupo dos leites e derivados, leguminosas, carnes e ovos, 
que tem papel de fornecer material para construção e reparo dos tecidos 
do organismo como: pele, músculos, unha, ossos e cabelo. Nesta edição 
iremos enfatizar o leite e seus derivados, os quais são importantes fontes 
de cálcio, necessário para o crescimento e desenvolvimento dos ossos e 
dentes, e fontes de aminoácidos essenciais, substâncias químicas que 
compõem as proteínas, necessárias para o crescimento e a manutenção do 
corpo humano.

Vitaminas
As vitaminas participam de diversas 
funções no corpo humano, colaborando 
para  um bom funcionamento do 
organismo. No leite encontramos  boa 
fonte de vitamina A e a Vitamina D. A 
vitamina  A é essencial para nosso sistema 
imune, visão, pele e desenvolvimento. Já a 
vitamina D é formada pelo organismo a 
partir da luz do sol, juntamente com o 
cálcio auxilia no fortalecimento dos ossos.

Minerais
O cálcio, é um importante mineral, 
responsável pela formação e 
manutenção da  massa óssea, e sua 
principal fonte está  no leite e 
derivados. O consumo desse mineral é 
importante em todas as fases da vida, 
mas é na infância e adolescência que há 
crescimento e fortalecimento dos 
ossos sendo essencial seu consumo 
adequado diariamente. 

Gorduras
O leite pode ter diferentes classificações de acordo com a quantidade de gordura 
que possuir em seu conteúdo. O leite desnatado não possui gordura, o leite semi 
desnatado possui cerca de 2g de gorduras e o leite integral 6g. O mais 
recomendado na infância é o leite integral por possuir vitaminas lipossolúveis (A e 
D). Já os adultos devem preferir o leite desnatado.

Laticínios na Alimentação Escolar

  Por ser um grupo de alimentos muito importante 
para o crescimento   e desenvolvimento dos alunos, 
o leite e seus derivados encontram-se em todas as 
preparações de café da manhã e lanche nas 
escolas que possuem o cardápio de prato limpo e 
em duas preparações da semana nas escolas que 
seguem o cardápio padrão.



Atividades para trabalhar com os alunos:

... Charada da vez ...

O que é que do beijo é a rima exata; 
faz refeições de primeira; por seu 
gosto até se mata ratinho na ratoeira? 
Dica: Faz parte do grupo dos leites e 
derivados.

            

Nesse exercício, você deve organizar todas as informações quanto aos valores 
nutricionais, data de validade e tipo de armazenamento de cada alimento mostrado 
abaixo. Junte com os seus colegas da sala e faça o rótulo dos alimentos em uma 
cartolina, discuta as diferenças e depois deixe no mural da escola.

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

Resposta da charada: Queijo.


