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As carnes e peixes, de modo geral, são boas fontes de todos os 
aminoácidos essenciais, substâncias químicas que compõem as proteínas, 
necessárias para o crescimento e a manutenção do corpo humano, bem 
como são fontes importantes de ferro de alta biodisponibilidade e 
vitamina B12; peixes são também boas fontes de cálcio. Os peixes são 
ricos em ácidos graxos essenciais. Os ovos contêm proteínas de alto valor 
biológico, é boa fonte de vitaminas do complexo B, pelas suas 
características nutricionais, os ovos também são componentes de uma 
alimentação saudável, desde que consumidos com moderação, assim como 
todos os alimentos de origem animal.

Ferro
A anemia ferropriva, um problema de 
saúde pública, é  comumente encontrado 
em crianças, deve-se a falta de ferro no 
organismo e consequente produção 
deficiente de hemoglobinas, células 
sanguíneas responsáveis pelo transporte 
de oxigênio no organismo. Este problema 
pode ser  evitado com o consumo diário de 
uma porção de carne.

Vitamina B12
Também está relacionada com a 
formação das células sanguíneas, sua 
deficiência pode levar a anemia.
Esta vitamina é essencial para 
manutenção do sistema nervoso e 
formação de novas células no 
organismo.  Encontrada principalmente 
nas carnes, mas também presente nos 
ovos.

Proteínas de Alto Valor Biológico
Estas também são conhecidas como proteínas completas, são aquelas que contém 
todos os aminoácidos essenciais em quantidades e proporções ideais para atender 
às necessidades orgânicas. Uma proteína de baixo valor biológico, ou proteína 
incompleta, não possui um ou mais aminoácidos essenciais em quantidades 
suficientes. Os aminoácidos são pequenas moléculas que formam as proteínas.
As fontes de proteínas completas são os ovos, o leite, a carne, o peixe e as aves. A 
mistura de aminoácidos essenciais presentes nos ovos foi considerada como sendo 
a melhor entre as fontes alimentares. 

Atum na Alimentação Escolar
O atum contém grandes quantidades de ácidos graxos 
ômega 3, benéfico para o coração e para o melhor 
desempenho neurológico, ou seja, auxilia no aprendizado, 
no raciocínio e no desemprenho escolar. 
Sempre que tiver no cardápio massa com molho de atum e 
pão com patê de atum, aproveite para saborear estes 



pratos nutritivos.
Atividades para trabalhar com os alunos:

... Charada da vez ...

O que é, que possui pé, cabeça e 
dente, mas não pode andar, nem 
pensar ou mastigar? É um tempero 
muito utilizado em carnes.

            

VAMOS REVISAR O QUE APRENDEMOS ATÉ AGORA!

Ligue as colunas abaixo, relacionando o alimento ao seu respectivo grupo alimentar.

     Energéticos * 

     Reguladores *

     Construtores *

    Não saudável *

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


