
DIA MUNDIAL DA ALIMENTAÇÃO 

O Dia Mundial da Alimentação celebra-se anualmente a 16 de Outubro. 

O dia 16 de Outubro marca o dia da fundação da organização das Nações Unidas para a 
alimentação e a agricultura, em 1945. 

A celebração do Dia Mundial da Alimentação foi estabelecida em Novembro de 1979 
pelos países membros na 20ª Conferência da Organização das Nações Unidas para a 
alimentação e a agricultura. 

Objetivos do Dia Mundial da Alimentação 

• Alertar para a necessidade da produção alimentar e reforçar a necessidade de 
parcerias a vários níveis; 

• Alertar para a problemática da fome, pobreza e desnutrição no mundo; 
• Reforçar a cooperação económica e técnica entre países em desenvolvimento; 
• Promover a transferência de tecnologias para os países em desenvolvimento; 
• Encorajar a participação da população rural, na tomada de decisões que 

influenciem as suas condições de vida. 

 
 O que é uma alimentação saudável?  
Uma alimentação saudável deve ser:  
· Variada  
· Suficiente  
· Equilibrada  
· Higiénica  
· Satisfatória  
 
 
A Roda dos Alimentos é formada por 6 grupos de alimentos: 
 
• I Energético (composição predominante em hidratos de carbono: produtos derivados dos 
cereais, tubérculos, açúcar)  
· II Energético (composição predominante em lípidos: manteiga, óleos e gorduras em 
geral)  
· III Plásticos (composição predominante em proteínas: produtos de origem láctea)  
· IV Plásticos (composição predominante em proteínas: carne, ovos e pescados, legumes ou 
frutos secos)  
· V Reguladores (hortaliças e verduras)  
· VI Reguladores (frutas)  
 

 

 



 

Curiosidade em saberes mais? 

Ora dá uma espreitadela…..  

 

Alimentação	  saudável	  –	  ARS	  do	  Algarve	  	  

http://www.youtube.com/watch?v=tu92VCvSUeA	  

	  

Amigos	  da	  Nutrição	  –	  Ministério	  da	  Educação	  do	  Brasil	  (Desenhos	  animados)	  

http://www.youtube.com/watch?v=3qQyb1qxSZw	  

http://www.youtube.com/watch?v=j09DbMXkDhY	  

	  

Nutriamigos	  -‐	  Desenhos	  animados	  	  sobre	  o	  pequeno-‐almoço	  

http://www.youtube.com/watch?v=wv2e7uPPIiA	  

	  

Vitaminas	  	  

http://www.youtube.com/watch?v=KZeW-‐NzDwew	  

	  

Sid,	  o	  cientista,	  alimentação	  saudável	  	  

http://www.youtube.com/watch?v=9UI8wTYDhWM	  



	  

	  Roda	  dos	  alimentos	  	  

http://www.youtube.com/watch?v=LQCHTV8Wkyc	  

	  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Um frade andava no peditório. Chegou 
à porta de um lavrador, não lhe 

quiseram aí dar esmola. O frade estava a 
cair com fome, e disse:  
- Vou ver se faço um caldinho de pedra …  
E pegou numa pedra do chão, sacudiu-lhe a 
terra e pôs-se a olhar para ela, para ver se 
era boa para fazer um caldo. A gente da 
casa pôs-se a rir do frade e daquela 
lembrança. Perguntou o frade: 
- Então nunca comeram caldo de pedra? Só 
lhes digo que é uma coisa boa.  
Responderam-lhe: 
- Sempre queremos ver isso!  
Foi o que o frade quis ouvir. Depois de ter lavado a pedra, pediu: 
- Se me emprestassem aí um pucarinho…  
Deram-lhe uma panela de barro. Ele encheu-a de água e deitou-lhe a 
pedra dentro. 



- Agora, se me deixassem estar a panelinha aí ao pé das brasas… 

Deixaram. Assim que a panela começou a chiar, tornou ele: 
- Com um bocadinho de unto, é que o caldo ficava um primor!  
Foram-lhe buscar um pedaço de unto. Ferveu, ferveu, e a gente da 
casa pasmada pelo que via. Dizia o frade, provando o caldo: 
- Está um bocadinho insosso. Bem precisava de uma pedrinha de sal.  
Também lhe deram o sal. Temperou, provou e afirmou: 
- Agora é que, com uns olhinhos de couve o caldo ficava que até os 
anjos o comeriam!  
A dona da casa foi à horta e trouxe-lhe duas couves tenras. 
O frade limpou-as e ripou-as com os dedos, deitando as folhas na 
panela. 
Quando os olhos já estavam aferventados, disse o frade: 
- Ai, um naquinho de chouriço é que lhe dava uma graça…  
Trouxeram-lhe um pedaço de chouriço. Ele pô-lo na panela e, 
enquanto se cozia, tirou do alforge pão e arranjou-se para comer 
com vagar. O caldo cheirava que era um regalo.  

Comeu e lambeu o beiço. Depois de despejada a panela, ficou a 
pedra no fundo. A gente da casa, que estava com os olhos nele, 
perguntou: 
- Ó senhor frade, então a pedra?  
Respondeu o frade: 
- A pedra... lavo-a e levo-a comigo para outra vez.  
E assim comeu onde não lhe queriam dar nada. 
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