
PLANO DE AULAS

Data / Hora Temas

04 out /16h AULA 1 - Economizar e investir na sua saúde e no
planeta é possível?

11 out /16h AULA 2 - Cozinhando em casa! Como organizar os
pratos e a lista de compras?

18 out /16h AULA 3 - Os polêmicos

25 out /16h AULA 4 - Alimentos para aumentar a Imunidade:
Mito ou Verdade?

01 nov /16h AULA 7 - Fermentados

08 nov /16h AULA 8 - Desperdício zero

15 nov /16h AULA 6 -Doces sem culpa

22 nov /16h AULA 5 - Entendendo as gorduras

29 nov /16h AULA  9 - Alimentação e Atividade Física

06 dez /16h AULA 10 - Fitoterápicos para saúde

13 dez /16h AULA 11 - À definir

20 dez /16h AULA 12 - À definir



1. Economizar e investir na sua saúde e do planeta é possível?
(vídeo de divulgação)

Nesta aula a Nutri ensinará como escolher alimentos mais baratos e nutritivos, com melhor rendimento. Trazendo conceitos
de sazonalidade, regionalidade e fornecimento local, e uma pincelada em PANĆs (Plantas Alimentícias Não Convencionais) e
PNCÁs (Partes Não Convencionais de Alimentos), Tudo isso trabalhando com o contexto atual da pandemia e das novas
demandas.

2. Cozinhando em casa! Como organizar os pratos e a lista de compras?

Fora o cansaço mental de ter que pensar em tantas refeições, ao terminar de preparar os alimentos ainda ter que lidar com
uma louça infinita!! Nessa aula a Nutri trará uma série de dicas de preparações simples de preparo rápido e prático,
ensinando a criar pratos nutricionalmente balanceados para a semana toda e utilizando integralmente os alimentos da
despensa e poupando seu tempo e dinheiro..

3. Os polêmicos

Como a indústria de alimentos e a revolução verde impactam a sua alimentação?Transgênicos, Pesticidas, Antibióticos,
Conservantes, Corantes, Aromas, Realçadores de sabor, Gordura trans, Glúten, Lactose, Edulcorantes, e outros. Nesta aula a
Nutri te ajudará não só a entender o que são estes itens que aparecem no rótulo dos alimentos mas como estes itens podem
influenciar sua saúde e a saúde do planeta.
Alimentos para aumentar a Imunidade: Mito ou Verdade?

Alimentos funcionais funcionam? Nesta aula serão apresentados diversos conceitos de dietas e famosas na atualidade, e o
papel da Nutri será de extrair junto com a turma o que faz sentido ensinando como utilizar esses conhecimentos no dia a dia
em cada escolha alimentar. Além de várias sugestões de receitas nutritivas para ampliar seu leque de cores e sabores,
gerando água na boca e sustentabilidade.

4. Fermentados

O consumo de alimentos fermentados: do kefir ao vinagre, do vinho ao chocolate, do shoyu ao tempê, do pão ao chucrute,
como fazer, armazenar, e incluir na dieta. Nesta aula entenderemos um pouco mais sobre nossas bactérias do intestino e
claro, de onde vem os fermentados e porque consumi-los?

5. Desperdício zero

Aqui serão debatidos os melhores métodos de armazenamento, para garantir a conservação dos alimentos, e muitas
alternativas para reaproveitá-los quando necessário. Nessa aula a criatividade da turma será colocada a prova criando
receitas e métodos para evitar o desperdício. Trabalhando com conservas, compotas, geléias, congelamento, Desidratação,
Assados x Cozidos, sucos e hortas, germinados.

6. Doces sem culpa

O consumo de açúcar está relacionado a liberação do hormônio da felicidade, mas qual o limite entre o prazer e o vício?
precisamos de açúcar? Nesta aula serão abordados os efeitos dos diferentes açúcares no corpo, como funciona a digestão da
glicose e sua função no corpo, como evitar uma glicemia alta, e sobre o potencial das frutas e claro muitas receitas e opções
para trazer saúde e alegria!

7. Entendendo as gorduras

Nessa aula vamos entender os diferentes tipos de gordura e descobrir de onde vem e como são feitas e como aproveitar seus
potenciais da melhor maneira, e no final várias receitinhas com opções de substitutos de gorduras em receitas para agradar
seu paladar e seu cardiologista!

8. Alimentação e Atividade Física

Nesta aula teremos um convidado especial, contaremos com os conhecimentos de um Educador Físico para juntamente com
a Nutri, desmistificar inúmeros tabus relacionados à nutrição e o exercício físico, ao final desta aula bem dinâmica e cheia
de trocas, você não só saberá como montar seu pré e pós treino de acordo com seus objetivos, mas também fará suas
escolhas com segurança, deixando de lado as receitas da moda e se nutrindo de modo a aumentar sua potência e energia.

9. Os benefícios das plantas medicinais

Com certeza você já tomou algum chá de ervas, flores, cascas ou sementes, com a intenção de se recuperar de algo… utilizar
as plantas para a prevenção, tratamento ou cura são conhecimentos ancestrais, e nesta aula a Nutri receberá uma visita
especial de uma Farmacêutica, para ensinar as Bruxas e Magos como seguir utilizando de forma mais segura e assertiva.

10. 10 à 12 - Temas sugeridos pela turma.

Ao longo do curso surgirão temas de acordo com a demanda da turma , que votará e decidirá o que mais lhes interessa para
essas duas últimas aulas.


