
Dá asas à imaginação no mundo da alimentação!
O Copinho e o Copão estão sempre em aventuras! Desta vez, deves ser tu a decidir em que aventura 
vão os dois irmãos entrar e escrever uma nova história! Utiliza uma folha para este exercício. 
Aqui tens algumas dicas para seguir:

a)   Personagem principal ou herói
b)   Personagens secundárias – amigos ou inimigos
c)   Quando e onde acontece
d)   O objetivo – o que vai acontecer e como se vai resolver

Português

Usa a força e energia que o leite te dá para resolver este problema!
Devemos evitar intervalos muito longos sem comer, por isso devemos fazer 5 refeições diárias. 
A que horas fazes as tuas refeições? Desenha os ponteiros nos relógios indicando a hora a que 
costumas comer. Identifica as tuas refeições na legenda.

De certeza que tens um amigo que nasceu noutro país ou até mesmo 
um familiar que vive noutro continente e, por isso mesmo, já sabes 
que em diferentes sítios, as pessoas têm diferentes hábitos.

Há um alimento comum a todos os pequenos-almoços.
Consegues descobrir qual é?

E em Portugal, o que se costuma comer ao pequeno-almoço?
Descreve o teu pequeno-almoço saudável.

Matemática

Um bom pequeno-almoço é essencial!
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CANADÁ
Para os canadianos, um pequeno-almoço ideal é constituído por “tartines” 
(fatias de pão semelhantes a uma torrada) com manteiga de amendoim, 
sumo de laranja e um copo de leite.

BRASIL
No Brasil, o “café da manhã” é composto por fruta em sumos ou cortada 
à fatia. Juntam-se ao café, leite, pão e bolos variados. Que refeição composta!

INGLATERRA
Durante a semana, os ingleses comem tostas, fruta, iogurte ou leite com cereais 

ao pequeno-almoço. Mas chegado o fim-de-semana, os ingleses esmeram-se 

e enchem a mesa com ovos estrelados, bacon ou salsichas, tostas, leite, chá ou café.
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