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(Faixa etária: 5 a 10 anos)

Alimentos e sistema imunológico
Uma das mais importantes defesas do organismo é o nosso sistema imunológico. Por meio dele, 
nosso corpo reage diariamente aos ataques de bactérias, vírus e outros micróbios.

Além de garantir a defesa do organismo, o sistema imunológico também é responsável por 
manter o corpo funcionando. Percebe como esse sistema é importante? Por isso, é fundamental 
deixar essa barreira sempre forte. E sua alimentação tem um papel de destaque nessa missão.

Nesta atividade, você vai brincar de adivinhar, usando um conceito muito aplicado em 
programação, chamado estrutura condicional, e conhecer alguns alimentos que fortalecem o 
seu sistema imunológico. Vamos lá?

A partida 
Vamos para as regras do jogo: em um primeiro momento, um jogador escolherá o alimento que a 
outra pessoa terá que adivinhar. Abaixo, temos quatro opções. O primeiro jogador deve escolher 
uma delas, mentalmente (sem apontar, ou falar qual é!). Depois, o outro jogador fará uma 
pergunta por vez, para adivinhar qual é o alimento. As perguntas só poderão ser respondidas 
com “sim” ou “não”.  As respostas serão dadas até o jogador adivinhar o alimento. Quando 
acertar, a partida encerra.

Estrutura condicional 
Ao brincar com esse jogo, você estará usando, na prática, o conceito de estrutura condicional, 
muito usado em programação.

Por meio dessa estrutura, é possível determinar quais comandos devem ser executados durante 
um programa, até as condições não serem mais satisfeitas e o sistema terminar o seu trabalho.
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Vamos começar? 
Escolha um dos alimentos abaixo para que o outro jogador adivinhe. Abaixo das imagens, você 
encontra algumas informações importantes sobre os alimentos. Vocês podem ler as informações 
do alimento que foi escolhido na partida, assim que ela terminar, para enriquecerem sua 
alimentação.

Laranja: essa fruta é rica em vitamina C, que 
fortalece bastante o sistema imunológico.

Brócolis: esse legume, além de vitamina C, 
é rico em ácido fólico. Também contribui 
para a nossa imunidade.

Gengibre: essa raiz, além de ser rica em 
vitamina C, também apresenta vitamina 
B6. Ela ajuda na defesa do organismo 
e pode contribuir para o tratamento de 
inflamações.

Limão: assim como a laranja, o limão, por 
também ser uma fruta cítrica, também é 
recheado de vitamina C - vitamina poderosa 
que aumenta a nossa resistência.

Sugestões de perguntas para a partida:
- É uma fruta?

- É verde?

- É laranja?

- É um legume?

- É azedo?

- É doce?

- É ardido?

- É uma raiz?

- Podemos fazer suco com ele?
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Veja um exemplo de programação para adivinhar o limão!

Se for uma fruta, então 

 Se for azeda, então

  Se for de cor laranja, então

   Tente novamente!

  Se não (nesse caso, será de cor verde), então

   Se for o limão, então

    Você acertou!

 Se não (for azeda)

  Tente novamente!

Se não (nesse caso, será um legume ou raiz)

 Tente novamente!
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