
Desafios Nutricionais 
Esta atividade possibilita aos alunos considerarem as necessidades nutricionais de pessoas com dietas 

específicas e a, em grupo, criarem um cardápio para um dia para cada tipo de dieta. 

Procedimento 

Pergunte: Todos nos devemos seguir as mesmas orientações ao escolher a comida que comemos? E como 

ficam as pessoas com dietas com requisitos específicos? Mencione atletas, vegetarianos e astronautas 

como exemplos de pessoas que escolhem ter uma dieta diferente. Pergunte: E as pessoas que precisam 

adaptar sua dieta por questões de saúde? Mencione pessoas com diabetes, intolerância à lactose, pessoas 

g vidas o o exe plos. Dist i ua u  a t o Ca d pio Espe ial  pa a ada g upo da tu a. Expli ue ue 
cada um deles recebeu um cartão com requerimentos específicos de alimentação e que eles irão criar um 

menu para um dia para aquela pessoa. O menu deverá incluir café-da-manhã, almoço, jantar e lanches que 

estejam de acordo com as necessidades daquela pessoa. Os alunos devem seguir as orientações de 

Ta a ho das Po ções e Quantidade de Calo ias e Pi ide áli e ta  para criar uma dieta equilibrada 

em nutrientes. Peça aos alunos para criarem uma apresentação onde eles explicarão o cardápio e como as 

escolhas alimentares foram adaptadas para suas dietas específicas.  

Peça para os alunos serem criativos e incluírem refeições elaboradas e descritivas e não apenas pratos 

o o a a o o  olho  sa duí he o  p esu to e ueijo . filé de f a go g elhado o  olho 
a o  e sa duí he de p o de e teio o  p esu to, ueijo, to ate e o éga o  s o algu s o s 

exemplos. O cardápio deve ser balanceado e incluir alimentos de todos os grupos, baseados na pirâmide e 

nas quantidades indicadas. Eles terão que respeitar a quantidade de calorias exigida por cada tipo de dieta 

e seguir as orientações específicas de cada. Os alunos trabalharão em 6 grupos (se houverem muitos 

alunos na sala, você pode repetir os tipos de dietas e criar mais grupos).  
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Tamanho das Porções e Quantidade de Calorias 

 
Grupos de Pessoas 
(Quantidades Diárias) 

 
Crianças 

Mulheres Sedentárias 
Alguns Idosos 

 
Mulheres que fazem 

alguma atividade física 
Garotas adolescentes 
Homens Sedentários 

 
Homens Ativos 
Mulheres Ativas 

Garotos Adolescentes 

Calorias 1600 kcal 2200 kcal 2800 kcal 

Grãos 120g 210g 280g 

Vegetais 2 xícaras 3 xícaras 3,5 xícaras 

Frutas 1,5 xícaras 2 xícaras 2,5 xícaras 

Carnes e Feijões 120g 150g 210g 

Leite 3 xícaras 3 xícaras 3 xícaras 

Óleos 5 colheres de chá 6cc 8cc 

Calorias Excedentes 132 290 426 

 

Pirâmide Alimentar 

 

 

 

 

 

 



 

  

Pessoa com Hipertensão 

Homem Adulto - Pouco Ativo 

Idade: 65  - Altura: 1,75cm - Peso: 81kg 

Calorias Diárias: 2120kcal  

Hipertensão é o termo médico para pressão alta 

no sangue. A pressão alta faz com que o coração 

se esforce demais e isso aumenta o risco de 

doenças do coração. Pessoas com diabetes e 

obesidade possuem um risco maior de 

desenvolver hipertensão. Reduzir a quantidade 

de sal na dieta pode auxiliar a diminuir e 

controlar a pressão do sangue. Pessoas com 

hipertensão devem reduzir o consumo de 

comidas processadas com muito sal, como sopas, 

enlatados, congelados, catchup e conservas. 

Alguns alimentos que podem ajudar a reduzir a 

pressão são: 

 Carnes vermelhas, aves ou peixes: 2 un 

ou menos (retire gorduras aparentes das 

carnes e prefira grelhados a alimentos 

fritos) 

 Castanhas, sementes e legumes: 113g 

(por semana) 

 Produtos integrais: 170g 

 Vegetais: 2 e ½ xícaras (principalmente 

folhas verdes escuras) 

 Frutas: 2x 

 Laticínios com baixo teor de gordura: 3x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cardápio Especial 

Hipertenso 

 

1. Você vai planejar um cardápio para um dia 

que inclua café-da-manhã, almoço, jantar e 

lanches que estejam de acordo com as 

necessidades de uma pessoa inativa com 

hipertensão. Anote o menu no interior deste 

cartão e se precisar utilize outras folhas. 

2. Utilize como referência as tabelas nutricionais 

para montar um cardápio equilibrado em 

nutrientes. 

3. Informações sobre as necessidades 

nutricionais desta pessoa podem ser vistas na 

parte de trás deste cartão.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

          

        Vegetariano Estrito 

              Garoto Adolescente - Médio Ativo 

             Idade: 14  - Altura: 1,65cm  - Peso: 53kg 

                    Calorias Diárias: 2460kcal 

   

   Existem muitos tipos de vegetarianos. 

Alguns evitam carnes, mas ingerem laticínios 

e ovos. Outros não comem apenas carne 

vermelha. Um vegetariano estrito come 

apenas alimentos provenientes de plantas e 

não come alimentos de origem animal. As 

pessoas podem escolher se tornarem 

vegetarianas por razões religiosas, políticas, 

pessoais ou de saúde. É bastante importante 

que um vegetariano se alimente de uma 

variedade de alimentos. Adolescentes 

vegetarianos devem focar em alcançar níveis 

suficientes de proteínas, cálcio, ferro e 

vitamina B12. Vitamina B12, que auxilia na 

formação das células vermelhas do sangue, 

não está naturalmente presente nas plantas, 

mas vários farináceos e cereais são 

fortificados com vitamina B12. Para suprirem 

as necessidades de proteínas, os 

vegetarianos devem ingerir diferentes grupos 

de alimentos. As melhores fontes de proteína 

vegetal são leguminosas como o feijão e a 

lentilha e as castanhas, assim como os 

derivados da soja (tofu, leite de soja, 

proteína de soja, etc.). 

 

 

 

 

Cardápio Especial 

Vegetariano 

1. Você vai planejar um cardápio para um dia 

que inclua café-da-manhã, almoço, jantar e 

lanches que estejam de acordo com as 

necessidades de uma pessoa vegetariana 

estrita. Anote o menu no interior deste cartão e 

se precisar utilize outras folhas. 

2. Utilize como referência as tabelas nutricionais 

para montar um cardápio equilibrado em 

nutrientes. 

3. Informações sobre as necessidades 

nutricionais desta pessoa podem ser vistas na 

parte de trás deste cartão.  

 

 

 

 

 



 

  

                          Grávida 

                    Mulher Adulta - Médio Ativo 

Idade: 27 - Altura: 1,62cm - Peso: 56kg 

                      Calorias Diárias: 2350kcal 

Quando uma mulher está grávida, uma 

dieta saudável é importante porque tudo 

que ela ingere afeta o desenvolvimento do 

bebê. Uma pessoa grávida precisa de 

grandes quantidades de laticínios e 

proteínas. Ela também precisa se alimentar 

com mais freqüência (por exemplo, ao 

invés de 3 refeições por dia ela pode 

precisar de 6 refeições menores). Sua dieta 

deve incluir os seguintes: 

 150g de alimentos ricos em 

proteínas, como feijões, peixes, 

tofu e castanhas 

 3x de laticínios e/ou leite 

 5x de vegetais, especialmente as 

folhosas verdes 

 2x de alimentos ricos em vitamina 

C, como frutas cítricas, pimentões, 

tomate e batata 

 8x de líquidos descafeinados. 

Fluidos são importantes para 

regular a temperatura corporal e 

transportar nutrientes. 

Uma mulher grávida deve evitar certas 

comidas, exemplos: 

 Álcool 

 Carnes mal-passadas 

 Queijos amarelos 

 Calorias vazias (alimentos com 

baixos valores nutricionais, como 

refrigerantes, salgadinhos e balas) 

 

 

Cardápio Especial 

Grávida 

1. Você vai planejar um cardápio para um 

dia que inclua café-da-manhã, almoço, 

jantar e lanches que estejam de acordo 

com as necessidades de uma pessoa no 

sexto mês de gravidez e que pratica 

alguma atividade física. Anote o menu no 

interior deste cartão e se precisar utilize 

outras folhas. 

2. Utilize como referência as tabelas 

nutricionais para montar um cardápio 

equilibrado em nutrientes. 

3. Informações sobre as necessidades 

nutricionais desta pessoa podem ser vistas 

na parte de trás deste cartão.  

 

 



 

      

    Pessoa com Intolerância à Lactose 

              Homem Adulto - Muito Ativo 

    Idade: 22  -  Altura: 1,82cm  -  Peso: 83kg 

                 Calorias Diárias: 3785kcal 

 

A lactose é um tipo de açúcar encontrado no 

leite de animais. As pessoas com intolerância à 

lactose têm dificuldade de digerir essa proteína 

e podem apresentar sintomas como náuseas, 

cólicas e diarréia quando ingerem leite e  

laticínios. Crianças pequenas não devem ingerir 

leite. Crianças maiores e adultos irão variar nas 

quantidades de lactose que cada um pode 

ingerir, conforme seu organismo. O nutriente 

mais importante em produtos derivados do 

leite é o cálcio, que serve para o reparo e 

crescimento dos ossos. É nesse nutriente que 

essas pessoas devem se focar para suprir, 

muitos outros alimentos possuem cálcio. 

Vegetais verdes escuros, como brócolis, couve 

e espinafre e peixes como sardinha e salmão 

são ricos em cálcio. 

Pessoas intolerantes à lactose devem evitar 

várias comidas preparadas que possuam leite, 

como manteigas, certos pães e biscoitos, alguns 

chocolates, leite condensado e creme de leite.  

 

 

 

 

       Cardápio Especial 

       Intolerante à lactose 

1. Você vai planejar um cardápio para um 

dia que inclua café-da-manhã, almoço, 

jantar e lanches que estejam de acordo com 

as necessidades de uma pessoa ativa que 

não pode ingerir lactose. Anote o menu no 

interior deste cartão e se precisar utilize 

outras folhas. 

2. Utilize como referência as tabelas 

nutricionais para montar um cardápio 

equilibrado em nutrientes. 

3. Informações sobre as necessidades 

nutricionais desta pessoa podem ser vistas 

na parte de trás deste cartão.  

 

 

 

 

 

 



 

 

       Pessoa com Diabetes Tipo II 

         Garota Adolescente – Pouco Ativa  

      Idade: 16 -  Altura: 1,60cm -  Peso: 78kg 

               Calorias Diárias: 2125kcal 

As células do corpo recebem energia do açúcar 

dissolvido na corrente sanguínea. O hormônio 

insulina permite que as células absorvam a 

glicose, um tipo de açúcar. A Diabetes tipo II faz 

com que seja mais difícil para a célula absorver a 

glicose. Com o tempo, a Diabetes II pode 

resultar em danos para os olhos, rins, nervos, 

coração e dentes. Pessoas com diabetes devem 

comer mesmas quantidades de comida nos 

mesmos horários todos os dias e evitar comer 

muito em apenas uma refeição. Exercícios 

regulares supervisionados por um médio 

também são benéficos. Uma pessoa com 

diabetes e sobrepeso pode perder peso de 

forma segura diminuindo a ingestão de calorias 

diárias por 300-500kcal/dia. Pessoas com 

diabetes devem fazer o seguinte: 

 Ingerir menos açúcar e carboidratos 

refinados, presentes em refrigerantes, 

doces, alimentos feitos com farinha 

branca (pão de forma, macarrão), 

batata. Elas devem ingerir comidas 

integrais com alto teor de fibras (pão 

integral, macarrão integral e feijões) 

 Reduza os lipídios desta dieta com 

carnes brancas, alimentos grelhados e 

queijos brancos. Grãos e vegetais 

também são boas fontes de proteínas, 

mas limite ovos a 3-4 unidades por 

semana. 

 

 

 

 

 

 

       Cardápio Especial 

              Diabético 

1. Você vai planejar um cardápio para um 

dia que inclua café-da-manhã, almoço, 

jantar e lanches que estejam de acordo com 

as necessidades de uma pessoa sedentária 

com diabetes tipo II. Anote o menu no 

interior deste cartão e se precisar utilize 

outras folhas. 

2. Utilize como referência as tabelas 

nutricionais para montar um cardápio 

equilibrado em nutrientes. 

3. Informações sobre as necessidades 

nutricionais desta pessoa podem ser vistas 

na parte de trás deste cartão.  

 

 

 



 

 

           Atleta em Treinamento 

         Garota Adolescente – Muito Ativa 

     Idade: 16   -  Altura: 1,58cm  -  Peso: 47kg 

                Calorias Diárias: 2540kcal 

 

Para obter performances em níveis de 

excelência, atletas devem obter uma 

nutrição adequada. A maior diferença entre 

um atleta e uma pessoa comum é que um 

atleta necessita de mais calorias e líquidos. 

Os atletas precisam de mais calorias para 

repor a energia gasta pelo esforço físico. 

Atletas devem beber água antes, durante e 

depois dos treinos, mesmo que não estejam 

com sede para manter o nível de fluidos 

adequados e prevenir a desidratação. As 

indicações alimentares para atletas são: 

 Comidas com alto teor de lipídios (leite 

integral e carnes gordurosas) podem 

tornar a digestão mais lenta e interferir no 

desempenho atlético. 

 Comidas ricas em carboidratos, como 

macarrão, pães e cereais são boas 

escolhas porque provêem energia, mas 

também fibras, vitaminas e minerais.  

 

 

 

 

           

Cardápio Especial 

                  Atleta 

1. Você vai planejar um cardápio para um dia 

que inclua café-da-manhã, almoço, jantar e 

lanches que estejam de acordo com as 

necessidades de uma atleta em treinamento 

para uma competição. Anote o menu no 

interior deste cartão e se precisar utilize 

outras folhas. 

2. Utilize como referência as tabelas 

nutricionais para montar um cardápio 

equilibrado em nutrientes. 

3. Informações sobre as necessidades 

nutricionais desta pessoa podem ser vistas na 

parte de trás deste cartão.  

 

 

 

 

 

 


