
 
Proposta de Redação  

Com base no seu conhecimento sobre o gênero e nos textos motivadores, escreva um texto                             
informativo com o tema: A importância da primeira refeição do dia. 
 
TEXTO I 
Qual a refeição mais importante do dia? 
Café da manhã, almoço, lanche, jantar... Todas as refeições têm seu devido valor, principalmente na rotina de                 
quem deseja seguir uma alimentação regrada e com todos os nutrientes necessários para que o corpo fique forte                  
e saudável. No entanto, você já deve ter ouvido por aí que o desjejum é a mais importante do dia - e, por isso,                        
não deve nunca ser ignorada. Mas será que essa informação realmente procede? 
Para tirar essa e outras dúvidas, conversamos com a nutricionista Vanessa Azevedo, que esclareceu o valor do                 
café da manhã e deu dicas para manter essa e todas as demais refeições com o valor nutricional ideal. 
Café da manhã é mesmo a refeição mais importante por garantir a energia necessária para o dia 
Alguém provavelmente já te falou, em uma ocasião que você pensou em sair de casa sem tomar café, que essa                    
primeira refeição não deve ser pulada nunca por ser a mais importante do dia. Bom, se você não deu muito                    
crédito e continuou ignorando o desjejum por causa da rotina corrida, é hora de rever os seus hábitos: a ausência                    
do café da manhã realmente faz diferença no nosso organismo! 
"Pela manhã, depois de passarmos algumas horas em jejum, nosso corpo acorda sedento por nutrientes. Desta                
forma, o café da manhã se torna a principal refeição do dia. Ele deve fornecer a quantidade adequada de                   
nutrientes e uma variedade de vitaminas, minerais e fibras para garantir energia e vitalidade para o dia que se                   
inicia", esclarece a nutricionista Vanessa Azevedo. 
No entanto, para fazer o desjejum do jeito certo, a profissional ressalta que é preciso se preocupar com a                   
qualidade do que é consumido - de preferência variando o cardápio ao longo da semana para que o organismo                   
absorva todos os nutrientes necessários. 
"Devemos priorizar o consumo de alimentos fonte de carboidratos (como pães integrais, tapioca, batata doce,               
aipim, frutas em geral) e alimentos fonte de proteínas (como ovos, pastinha de grão de bico, cottage, iogurte                  
natural), não esquecendo das fibras, que podem ser encontradas na aveia, chia e linhaça!", indica. E, para                 
completar, Vanessa também recomenda alimentos que são fonte de gorduras boas, como leite de coco em pó,                 
castanhas e amêndoas laminadas, por exemplo, que podem ser combinados com frutas ou iogurte natural. 
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