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Alimentação Saudável 

 A Alimentação Saudável deve ser baseada em práticas alimentares que 

englobem todos os alimentos, respeitando as preferências pessoais e valorizando 

os aspectos económicos, culturais e regionais/nacionais. Neste sentido é 

fundamental resgatar estas práticas bem como estimular a produção e o consumo 

de alimentos saudáveis regionais (como legumes, verduras e frutas).  

 A Nutrição é um fator importante para a saúde e consequentemente para a 

qualidade de vida das pessoas, pois tem influência no bem-estar físico e mental, 

no equilíbrio emocional, na prevenção de doenças e no tratamento de 

pessoas doentes. 

  A nutrição ideal deve ser simultaneamente saborosa, colorida, equilibrada e 

segura. Deve ainda ser adequada do ponto de vista nutricional e não oferecer 

riscos à saúde. 

Roda dos Alimentos - Porção e Variedade 

A Roda dos Alimentos é constituída por sete grupos de alimentos, de diferentes 

dimensões, cujas proporções correspondem ao peso que devem ter na alimentação 

diária:  

- Cereais e derivados, tubérculos (28%)  

- Produtos hortícolas (23%)  

- Fruta (20%)  

- Lacticínios (18%)  

- Carnes, pescado e ovos (5%)  

- Leguminosas (4%)  

- Gorduras e óleos (2%)  

 A água está presente em todos os grupos, pois faz parte da constituição de 

quase todos os alimentos e, sendo imprescindível à vida, deve-se beber 

diariamente entre 1,5 a 3 litros. 

Os contributos e os benefícios da atividade física e desportiva 

 Os contributos e benefícios da atividade física e desportiva, têm um efeito 

muito positivo no desenvolvimento dos jovens. Dando-se, assim, principal 
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atenção à divulgação e partilha do desporto com os pais (em casa), e com os 

professores (na escola). 

 Os alunos fisicamente ativos aprendem melhor e de uma forma mais 

rápida, estão mais integrados, são mais felizes e mais saudáveis. 

Sedentarismo 

 O sedentarismo é um estilo de vida que pode afetar seletivamente o bem-estar, 

a morbilidade e a mortalidade. 

Podemos combate-lo praticando desporto com regularidade, a boa 

alimentação, a intensidade da prática de atividade física, preferência no local da 

atividade física. 

O que vários desportos contribuem para um estilo de vida saudável (os mais fáceis das 

pessoas praticarem) 

Natação: A atividade não causa impacto nas articulações nem nos músculos 

portanto não oferece risco de lesões. A prática de natação pode ajudar a 

aumentar a autoestima, alivia a tensão e o stress, e dá maior disposição para 

enfrentar as tarefas do nosso dia-a-dia. 

Yoga: Ao contrário do que as pessoas pensam o yoga pode ser um excelente exercício 

físico e é considerado uma disciplina prática. 

Caminhada: A caminhada é um dos exercícios mais fáceis de se praticar, pois este não 

exige qualquer tipo de esforço. Pode ser praticado a qualquer hora do dia. 

Hábitos prejudiciais à saúde  

Álcool- O alcoolismo é uma doença provocada pelo consumo excessivo e 

prolongado de álcool que afeta a saúde física, o bem-estar emocional e o 

comportamento do indivíduo. 

Tabaco- O tabaco causa inúmeros problemas de saúde e ainda faz perder 

resistência. Fumar causa inúmeros problemas de saúde como por exemplo o cancro. 

Transtornos alimentares- Os desequilíbrios alimentares resultam, frequentemente, de 

uma incorreta dieta alimentar em que prevalecem hábitos de excessos ou carências 

que afetam o metabolismo celular e, por isso, comprometem o correto comportamento 

do organismo. 


