
Nutricionista Marta Malhó (2964N)
Equipa Multidisciplinar do Plano inovador do Combate ao insucesso Escolar (PICIE) do

Município da Marinha Grande

ATIVIDADES EM FAMÍLIA
PREPARAR A IDA ÀS

COMPRAS

 VERIFICAR O QUE PRECISAM
Verifique os alimentos que ainda tem na despensa, frigorífico e

congelador. O seu filho pode participar, dizendo o nome, o

número e até a cor. Podem explorar a Roda dos Alimentos e

associar os alimentos que têm em casa ao seu grupo. Podem

ainda explorar o conceito de data de validade e analisar os

rótulos (lista de ingredientes e declaração nutricional).
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      PLANEAR AS REFEIÇÕES
Elaborar a ementa semanal

Critérios sugeridos:

- Cada refeição tem de iniciar com sopa de legumes e o prato

tem de incluir hortícolas, uma porção de carne, pescado ou ovo

e um alimento do grupo dos cereais e tubérculos (arroz, massa,

batata, etc). A sobremesa deve ser fruta fresca e a bebida

água. As leguminosas devem estar diariamente  presentes (na

sopa ou no prato);

- Garantir que é um ementa equilibrada e variada;

- Utilizar maioritariamente confeções com menor teor de

gordura adicionada.
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  CONSTRUIR UMA LISTA DE
COMPRAS
Construir a lista de compras

Desafie o seu filho a indicar os ingredientes que serão

necessários para colocar em prática a ementa que criaram.

Coloque a sua criatividade à prova, criando jogos, adivinhas e

dicas para estimular a criança a refletir sobre os alimentos.

Podem ainda utilizar a internet para pesquisar receitas, por

exemplo.

Numa segunda fase podem trabalhar as competências de

raciocínio matemático, calculando, por exemplo, o número de

peças de fruta necessárias para toda a família.
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      COMPRAS FEITAS: MÃOS À
OBRA
Preparar as refeições em família

Com a devida supervisão, as crianças devem participar na

preparação das refeições. As atividades culinárias em família

reforçam os laços, fornecem competências básicas de

culinária e podem aumentar a aceitação a alimentos até aí

recusados (por exemplo sopa, hortícolas, peixe, etc

3 aos 5 anos: lavar alimentos, ir buscar ingredientes à

despensa, auxiliar nas preparações a frio, etc;

6 aos 9 anos: preparar saladas, pesar ingredientes, etc;

A  partir dos 10 anos (e com a devida supervisão):  descascar

hortícolas, utilizar o fogão em confeçoes simples, seguir uma

receita, etc.
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