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Sobre a Série Pequenos Cientistas
A Série Pequenos Cientistas é uma produção do
MT Ciência, um projeto de extensão da Universidade
Federal de Mato Grosso, vinculado à Pró-Reitoria do
Campus Universitário de Sinop.
Nesta série, cientistas das mais diversas áreas do
conhecimento apresentam de forma simples, ilustrada
e lúdica os conceitos necessários para que as crianças
compreendam o mundo à sua volta, sob a luz do
que a ciência tenha comprovado até o momento.
O segredo dos alimentos é um dos grupos temáticos
desta série e apresenta, às crianças, o universo dos
alimentos e sua relação com o nosso corpo e a nossa saúde.
O que são, composição, funções e os impactos em nossa
vida são alguns dos temas tratados nos livros que
compõem este grupo temático da Série Pequenos
Cientistas.
A Série Pequenos Cientistas utiliza os temas cientícos
para permitir que as crianças pratiquem a leitura de
textos informativos nos primeiros níveis da alfabetização.
A repetição, o uso de palavras familiares e das legendas
têm o propósito de auxiliá-las, promovendo a associação
do texto com as imagens.

Sugestões da Equipe MT Ciência
Antes de iniciar a leitura
- Discuta as imagens da capa levantando a questão:
O que é isso?
- Percorra o livro apenas observando as imagens e
enfatizando que uma coisa interessante está acontecendo
em cada página.
Lendo o livro
- Leia o livro com a criança, sempre incentivando-a a ler
partes ou, se alfabetizada, acompanhe e incentive as
descobertas reveladas pelo texto.
- Incentive a criança a fazer perguntas. Aponte para as
informações textuais.
Após a leitura
- Faça perguntas sobre o texto lido para praticar a
interpretação.
- Incentive a criança a reetir um pouco além do texto.
Ex.: "Qual dos nutrientes estamos consumindo em maior
quantidade? Está correto?"
Bom trabalho!
As palavras sublinhadas no texto estão no glossário
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As palavras sublinhadas no texto estão no glossário

Por que eu
tenho que
comer frutas
e vegetais?

01

Por que eu
não posso
comer batata
frita todo dia?

Os alimentos fazem parte do nosso dia a dia.
Precisamos saber o que e por que precisamos comer!

O que são alimentos?
Os alimentos
são tudo o
que comemos.
02

Os alimentos são formados por nutrientes como:
água, carboidratos, proteínas, gorduras, bras,
vitaminas e minerais.

Todos eles devem estar em equilíbrio na alimentação.
03

O que
são os
nutrientes?

04

São substâncias que estão presentes
nos alimentos e nos ajudam a:
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Quais as

principais

funções dos

nutrientes?

06

água

07

A água, além de ser um nutriente,
também é considerada um alimento.

A água é o nutriente
em maior quantidade
em nosso corpo.

Ela é
muito
importante para os
nossos órgãos e pele.
As reações mais
importantes em nosso
corpo acontecem na
presença de
água.

BEBA
MUITA
ÁGUA!

08

QUANTO DE ÁGUA TÊM NOSSOS ÓRGÃOS?

Cérebro 85%

Sangue 95%

Fígado 85%
09

Rim 70%

Pulmão 83%

Olho 95%

Coração 79%

Lubriﬁcação

Mantém a
saúde da
nossa pele

Ajuda a
transformar
o alimento
em energia

Regula a
temperatura
do corpo

Funções da água
no nosso corpo

Participa do
processo de
digestão
10

Fibras
11

As bras poder ser encontradas em:
frutas - vegetais - cereais - nozes - farinhas integrais

12

FIBRAS INSOLÚVEIS
Este tipo de bra ajuda
o nosso intestino a
funcionar melhor.

São elas que deixam nosso cocô maior e mais macio,
para passar pelo nosso corpo sem car preso.
13

CARBOIDRATOS

15

Carboidratos

Um carboidrato nada mais é do que um
açúcar e temos dois tipos principais: os que
chamamos de açúcar mesmo e são
doces; e o amido, que não é doce.
Você imaginava que tem açúcar que não é doce?

Estão presentes em maior quantidade
nas farinhas e em alimentos como: pães,
bolos, biscoitos, macarrão, batatas,
doces e até mesmo em frutas e outros
vegetais.

16

FONTE DE ENERGIA
Os carboidratos nos
dão energia para
brincar e estudar.

17

Mas se comermos
carboidratos demais eles
se transformam em
gordura e podem nos
deixar doentes.

18

PROTEÍNAS
Leit

19

Leite

As proteínas são como uma parede formada
pela ligação de tijolinhos chamados
aminoácidos.
as proteínas estão
presentes em todas
as células vivas: de
plantas, animais e
até no nosso corpo.

PROTEÍNA
Aminoácido

Aminoácido

Aminoácido
20

Proteínas nas células e tecidos
Elas fazem parte das
células e tecidos de
vários órgãos:

Cérebro

Sangue

Fígado

Intestino

21

Músculo

As proteínas também fazem
parte da estrutura de:
Anticorpos
Hormônios

Enzimas

Essas coisas aí, com os nomes bem estranhos, estão
no nosso corpo e são os responsáveis por fazer
nosso corpo funcionar, nos manter felizes, com
disposição para brincar e até mesmo nos ajudam
a combater os inimigos invisíveis que nos deixam
doentes, como os vírus e bactérias.
22

As proteínas ajudam nosso
sangue a levar oxigênio para
todo o nosso corpo.

E são elas que fazem
com que o sangue que
sai do nosso machucado
pare de sair quando
se forma uma
casquinha.
23

Carnes
magras

alimentos ricos
em proteínas

Ovos

Nozes e
Outros vegetais castanhas

Leit

Leguminosas e
derivados
Leite

Leite e
derivados

24

Lipídeos
25

Lipídeo é o nome dado
aos óleos e gorduras.

26

As gorduras no nosso corpo
Todo mundo precisa de
gordura para manter
seu corpo aquecido,
proteger os órgãos,
absorver vitaminas e
construir novas células.

27

Há dois tipos de gorduras:
Insaturadas
estão em produtos vegetais, como:

Saturadas
estão em produtos animais, como:

azeite de oliva castanhas e nozes

abacate

As gorduras insaturadas
são boas para você, mas
não exagere!

carnes e peixes

manteiga e leite

ovos

São importantes, mas se comermos
muita gordura saturada podemos
engordar e aumentar o risco de
ter doenças do coração.
28

29

As vitaminas são uma mistura de diferentes compostos
químicos naturais que precisamos em pequenas
quantidades. Elas têm muitas funções e podem ser
encontradas em diferentes alimentos.

Boa para

Boa para

Boa para

Olhos
e pele.

Energia,
células do
sangue.

Resistir
às
infecções

Boa para

Boa para

Ossos e
dentes

Olhos,
pele,
fígado e
pulmão.
30

Minerais são elementos que as plantas absorvem
do solo e que conseguimos quando comemos vegetais.
Eles são muito importantes para nosso corpo.

Mineral

Alimento em que
Bom para
é encontrado

Potássio (K)

Banana, tomate, vegetais verdes,
feijões, ervilha, frutas secas.

Músculos e
sistema nervoso

Cálcio (Ca)

Leite, produtos feitos com leite
(manteiga, queijo, iogurte),
vegetais verdes.

Ossos e dentes

Ferro (Fe)

Carnes vermelhas, peixe, ovos,
feijões, frutas secas.

Transporte de
oxigênio pelo
sangue

Aqui estão alguns minerais, mas existem muitos outros.
31

COMA UM ARCO-ÍRIS
Todos os dias devemos ter em nosso prato
muitas cores, além de saudável é muito divertido.

32
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Absorver - puxar alguma coisa pra dentro.
Aminoácidos - são substâncias essenciais para o funcionamento do nosso corpo e que se
juntam para formar as proteínas.
Anticorpos- o que nosso corpo produz para combater invasores e evitar doenças.

Digestão - Sequência de atividades do nosso organismo que
transforma os alimentos em produtos que ele pode aproveitar.

D

E

Enzimas - São proteínas que ajudam nosso corpo a realizar várias reações.

Hormônios - Substâncias químicas produzidas pelo
nosso corpo e que realizam funções especíﬁcas.

H

Infecções - doenças causadas por microrganismos em alguma parte do
nosso corpo.
Insolúveis - aquilo que não se dissolve, que não se mistura perfeitamente.

Lubriﬁcação - quando se coloca um
líquido entre duas partes para evitar
que essas partes raspem uma na outra.

Reações - transformações.

L

R

A

I
Glossário
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O MT Ciência é um programa de
extensão da Universidade Federal de
Mato Grosso.
Resultado da união de esforços
de professores, técnicos e alunos do
campus Sinop e de outras instituições,
a missão deste programa é
popularizar a ciência, estreitando os
laços da Universidade Pública com a
sociedade brasileira.

Acesse o nosso site

SÉRIE PEQUENOS CIENTISTAS
- O SEGREDO DOS ALIMENTOS -

Vista o seu jaleco, pegue a sua lupa e
venha conhecer o mundo da ciência.
Dessa vez vamos aprender sobre o
segredo dos alimentos
Você sabe o que é um cientista de alimentos?
É um cientista que estuda a composição, conservação e
a transformação dos alimentos. Que tal descobrir esse
mundo e ser um cientista de alimentos também?
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