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Você já ouviu falar em vitaminas?
 

PROBLEMATIZAÇÃO



● O corpo humano não produz 
vitaminas.

● Importância da alimentação para 
absorção de vitaminas.

 

CONTEXTUALIZAÇÃO



Verificar quais alimentos contêm quais 
vitaminas e seus benefícios para cada parte do 
corpo.

 

OBJETIVO



Alface, espinafre, salsa, couve, cenoura, leite, ovos, queijo, manteiga, 
tomate e sardinha.
 

Vitamina A

Cereais, espinafre, repolho, couve-flor, carne bovina, carne suína e ovos.

Vitamina B1

Vitamina B2

Brócolis, ervilha, arroz integral, pão integral, feijão, carne suína, gema de 
ovo e peixe.



Ervilha, arroz, ovos, leite, feijão, amendoim, peixes, fígado e queijo.
 

Vitamina B3

Limão, laranja, mexerica, abacaxi, morango, kiwi, tomate, cenoura, 
brócolis, manga, pimentão e rabanete.

Vitamina B5

Vitamina C

Abacate, cogumelos, leite, milho, cereais em grãos, fígado e ovos.



Luz solar, leite, ovos e peixes., espinafre, salsa, couve, cenoura, leite, 
ovos, queijo, manteiga, tomate e sardinha.
 

Vitamina D

Milho, soja, trigo, peixe, amêndoa e abacate.

Vitamina E

Vitamina F

Trigo, soja, leite, carnes, nozes, verduras, frutas e grãos integrais.



Vitamina E:  melhora o raciocínio e a concentração.
 
Complexo B: mantém saudáveis as células do sistema nervoso.
 

CÉREBRO

BOCA

Vitaminas C e B2: evitam inflamações e infecções.

Vitamina B6: previne a gengivite.



Vitamina A: mantém uma boa visão
Sua falta pode causar secura e inchaço das pálpebras.

vitamina E: protege a membrana ocular e ajuda a prevenir a catarata.
 

OLHOS

CABELOS

Vitaminas A e E: promovem o crescimento os mantêm mais fortes e saudáveis. 

Vitamina D: recupera a estrutura do cabelo e evita a queda capilar.



Vitaminas A, E e F: protegem e mantêm a pele saudável.

Vitamina C: previne o envelhecimento da pele.
 

PELE

OSSOS

Vitamina A: auxilia na formação e crescimento dos ossos. 

Vitamina D: absorve cálcio e fosfato, mantendo os ossos fortes.



Vitamina C: combate problemas respiratórios causados pela poluição.

PULMÕES

CORAÇÃO

Vitamina B9: evita palpitações, mantendo o coração saudável. 

Vitaminas E e F: protegem contra doenças cardíacas.



CONCLUSÃO

É importante cuidar mais da alimentação?
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