
      Um recomeço! Depois de um longo período sem frequentar a
escola, muitos alunos poderão desfrutar dessa realidade
novamente. Entretanto, alguns cuidados são necessários, pois o
vírus ainda circula e pensando nisso, esse boletim irá te fornecer
quatro dicas práticas de como aumentar sua imunidade por meio
da alimentação.

      Ingerir a quantidade adequada de água vai te fazer se sentir mais
disposto para enfrentar sua nova rotina escolar. A água, além de aumentar
sua imunidade, melhora a sua memória e a qualidade do seu sono. Ah, não
esqueça de levar a sua garrafinha de água, viu?!

 Quanto de água
devo tomar?

Seu peso x 35ml
Exemplo: 60kg x

35ml= 2,1L de
água por dia

Vegetais e frutas
possuem substâncias

antioxidantes que
fortalecem o sistema

imune. 

        Cores diferentes no prato significam mais
diversidade alimentar. As vitaminas, minerais
e fibras exercem um papel muito importante no
combate as doenças, pois reforçam o nosso
sistema imune e nos garantem uma maior
qualidade de vida. 
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Volta às aulas: saiba como aumentar sua imunidade por
meio da alimentação. 
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 Beba água!

tenha uma alimentação colorida!
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      Alimentos ultraprocessados são inflamatórios para o nosso
organismo, devido à alta quantidade de açúcar, gordura e aditivos
presentes em sua composição. A inflamação é uma resposta
imunológica do nosso organismo que faz com que o corpo esteja mais
frágil ao entrar em contato com vírus, por isso priorize uma
alimentação rica em vegetais, frutas e alimentos minimamente
processados.

         A alimentação ofertada na sua escola é balanceada e muito bem
planejada para prevenir doenças. Se desejar, leve de casa alguma fruta
como reforço. 

A Secretaria de Educação
prioriza a compra de

produtos fornecidos pela
agricultura familiar e isso
reduz o impacto ambiental
da produção e distribuição

dos alimentos.
 

consuma os alimentos ofertados pela escola!
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evite o excesso de açúcar e frituras!

Bom retorno à todos!


