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RESUMO 
 
 

O projeto “Qualidade de vida” é voltado para a área da alimentação alternativa, visando, 
principalmente, chamar a atenção de crianças e adolescentes para a questão da má 
alimentação. Antes de iniciar o projeto, estudamos os benefícios que uma boa alimentação traz 
ao corpo. Foram feitas pesquisas e aulas em laboratórios com um manequim de corpo humano 
mostrando os danos causados por uma alimentação irregular e sem as proteínas necessárias 
para o dia a dia. Hoje em dia, devido à falta de tempo e por conta da vida corrida que temos, as 
pessoas costumam não fazer a própria comida e optam por fast foods ou restaurantes self-
service e escolhem o mais fácil de ingerir. Com isso, deixam de adquirir frutas, legumes e 
verduras de modo diverso. Aprendemos, durante as aulas e com palestras com nutricionista, 
que devemos nos alimentar de três em três horas para ter uma dieta saudável, e fazer ao 
menos seis refeições ao dia de maneira variada. Uma dieta saudável contribui para o bem-
estar e ajuda a prevenir doenças crônicas degenerativas, como o stress, o sedentarismo, a 
gastrite entre outras. Uma alimentação errada, com grande quantidade de gordura, açúcar e 
pobre em fibras só prejudica o corpo e a saúde. Para começar o nosso projeto, obtivemos 
informações de familiares, amigos e professores sobre qual estilo de comida mais chamava 
atenção. Como respostas, obtivemos: comidas com aparência agradável, cheiro e sabores 
interessantes. Foi então que pensamos em fazer um pão que traz benefícios à saúde, com uma 
aparência diferenciada do pão convencional. O principal ingrediente do nosso pão foi a batata 
doce, que tem como benefícios: baixo índice glicêmico; auxilio na queima de gordura e no 
ganho de massa muscular; auxilio no controle da diabetes; fortalecimento do sistema 
imunológico por causa da sua quantidade de vitamina A; redução do colesterol total; auxilio na 
digestão, devido ao seu teor de fibras; prevenção do câncer; regulação da pressão arterial; 
redução de cãibras; benefício para a pele; fornecimento de energia para o treino de 
musculação; antioxidante e atuação  na manutenção dos ossos e do tecido epitelial; formação 
de colágeno; prevenção de anemia. O diferencial desse pão é a possibilidade de agradar por 
sua aparência, de modo que crianças, adolescentes e adultos se interessem pelo alimento. 


