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PREFÁCIO
O Governo de Moçambique através do Ministério da Educação e Desenvolvimento
Humano no Programa Quinquenal do Governo 2015-19, tem plasmado o objectivo
estratégico de “promover um Sistema Educativo, eficaz e eficiente que garanta a aquisição
das competências requeridas ao nível do conhecimento, habilidades, gestão e atitudes que
respondam às necessidades de desenvolvimento humano do povo moçambicano”.
Para materialização deste objectivo, o Sector de Educação inscreveu no Plano Estratégico
da Educação (PEE 2012-16/19) os objectivos, prioridades e as principais acções que
visam o desenvolvimento socioeconómico e o combate à pobreza no país. O PEE guia a
programação anual, o exercício de orçamentação e a monitoria das intervenções chave
visando a construção progressiva de um sistema de educação justo, inclusivo, eficaz,
eficiente onde os alunos adquirem os conhecimentos, atitudes e habilidades para a
construção e desenvolvimento da cidadania moçambicana rica do seu mais variado mosaico
cultural.
Para a componente de desenvolvimento humano, o Sector da Educação elegeu como áreas
prioritárias de acção, a Nutrição e Saúde Escolar como um referencial importante para
melhorar a retenção das crianças nas escolas, contribuir para a melhoria do rendimento
escolar e combater significativamente o absentismo dos alunos e alunas nas escolas,
particularmente, nos períodos em que o país é assolado pelos desastres naturais como a
seca, a estiagem, as cheias e ciclones.
As acções de nutrição e saúde escolar consistem na aquisição dos alimentos localmente
produzidos pelos camponeses, atribuição de uma refeição variada e nutritiva às crianças
no ensino primário, vacinação e desparasitação das crianças e jovens, educação alimentar
e nutricional, produção agropecuária, promoção de práticas saudáveis de higiene,
saneamento do meio e desporto aos alunos e a comunidade através dos conselhos de
escola.
De notar que o trabalho de nutrição e saúde escolar ao nível das escolas e comunitário
é realizado de forma integrada entre as equipas da educação, agricultura e saúde,
contribuindo, desse modo, para a obtenção de ganhos em saúde, produção e a geração
de renda resultante da venda dos produtos localmente produzidos (ex. cebola, tomate,
cenoura, cereais, alho entre outros) e a médio e longo prazo contribuindo para o
desenvolvimento dos moçambicanos.
O Manual Abecedário da Saúde, é um valioso contributo para o desenvolvimento do
sistema educativo e apoiará os alunos, alunas, professores, pais, encarregados de educação
e líderes comunitários a melhorarem os níveis de produção, o uso dos alimentos, a
aquisição de alimentos nutricionalmente e culturalmente aceitáveis, fornecendo dietas ricas
para os alunos e alunas nas escolas e no ensinamento de matérias e boas práticas de saúde
escolar vitais para o desenvolvimento saudável e sustentável do povo moçambicano.
Juntos contruímos a Educação e o Desenvolvimento Humano do nosso País.
Conceita Ernesto Xavier Sortane
Ministra de Educação e Desenvolvimento Humano

O Governo da República de Moçambique e o Ministério
da Saúde colocam a desnutrição como uma das grandes
ameaças à saúde pública, pelo facto de o seu impacto nas
crianças contribuir sobremaneira para comprometer o seu
desenvolvimento intelectual, físico e psicomotor.
O foco nas crianças, por sinal as flores que nunca
murcham, deve-se ao facto de serem o viveiro de uma
nação que se pretende próspera e com um futuro
promissor. A nossa parceria com a Universidade Lúrio, para
operacionalização do Curso de Nutrição, na Faculdade de
Ciências de Saúde, desde 2012, encerra um capítulo longo
de esforços tendentes
à promoção da saúde como uma estratégia de redução do
peso das doenças nas nossas comunidades.
O Abecedário da Saúde constitui um grande contributo
para o aumento do conhecimento das crianças, isto é, para
as mulheres e homens de amanhã. Nele encontraremos
muitos conceitos e definições práticas, que ajudarão as
crianças a entender melhor que comportamentos adoptar
em relação ao meio ambiente e aos cuidados pessoais de
higiene, assim como a importância de alguns alimentos, de
modo a crescerem fortes e sadias.
Vale a pena enfatizar a importância destes temas para a
vida da criança. Sem um bom conhecimento das bases
para uma boa saúde, dificilmente a mesma poderá ser
atingida e mantida. A falta de uma boa saúde prejudica o
processo de aprendizagem, com consequências negativas
para o desenvolvimento harmonioso, tanto individual
como colectivo.
No entanto, o presente manual pretende contribuir
não só para aumentar o conhecimento, mas também,
e principalmente, para transformar a vida das crianças
de hoje, e, por seu intermédio, a vida da família e da
comunidade onde as crianças estão inseridas.
Esta transformação faz parte da política do Governo de
Moçambique, a qual, através dos Programas de Saúde
Escolar e de Promoção da Saúde, leva aos estudantes do
ensino primário e secundário do nosso País as ferramentas
necessárias para que estes se mantenham saudáveis
ao longo da sua vida, participando activamente na luta
contra as doenças transmissíveis e não transmissíveis que
afectam as nossas comunidades. Por último, esperamos
que este manual sirva para aumentar nas crianças o gosto
pela leitura de assuntos com impacto positivo na sua vida
diária.

Promover um Abecedário da Saúde
para a escola primária e secundária
foi a maneira que encontramos de
oferecer um modesto mas significativo
contributo para o desenvolvimento
do nosso país. É através da educação
que contribuímos para o combate à
malnutrição, a prevenção de doenças
de curto, médio e longo prazo e para
a mudança de comportamentos com
o objectivo de melhorar a saúde da
nossa população, favorecendo bons
comportamentos e hábitos de higiene
na criança.

Nazira Vali Abdula
Médica Pediatra
Ministra da Saúde

Francisco Noa
Reitor da Universidade Lúrio

A Universidade Lúrio, através do
Curso de Nutrição, da Faculdade
de Ciências de Saúde, forma desde
2012 nutricionistas, actores fortes e
comprometidos na promoção e luta
contra a malnutrição. Campanhas nas
comunidades no norte de Moçambique
e feiras da saúde ajudam na divulgação
de informação.
Deixamos aos professores das escolas
espaço, durante o ano lectivo, para
acrescentarem palavras ao vocabulário
de crianças e adolescentes, para cada
letra, de acordo com a selecção feita
pelos autores deste manual, sendo
este o desafio que aqui se propõe.
O Abecedário da Saúde é o
resultado conjunto do trabalho de
docentes da nossa Universidade,
do artista emérito de Nampula,
Justino Cardoso, da Associação
Nairucu Artes e do Ministério da
Saúde. Saúdo e agradeço, por um
lado, a solidariedade, o empenho
e a perseverança das pessoas
que lançaram a iniciativa e, por
outro, a contribuição valiosa dos
patrocinadores. É a todos eles que se
deve o mérito da realização do livro.
Votos de maior sucesso!

Hoje já é o amanhã de ontem
Giorgio Ciacci 1
A velocidade com que vivemos no mundo
contemporâneo tem modificado o nosso modo
de vida, incluindo os actos quotidianos, mais
essenciais e mais simples. Refiro-me, sobretudo
à alimentação e a tudo o que ela pode expressar.
Alimentarmo-nos não é unicamente nutrir-nos.
Actualmente, consideramos a refeição como
um intervalo entre uma série de actividades que
ocupam o nosso dia-a-dia, continuando muitas
vezes a trabalhar ou a desempenhar outras tarefas
no horário destinado às refeições. Também no seio
familiar o acto de comer e de confeccionar e de
consumir os alimentos se alterou. A cozinha usada
por um período prolongado representa um espaço
de passagem exíguo para confeccionar e onde, por
norma, existe um televisor sempre presente.
Deste modo, a confecção alimentar tem perdido
notoriedade e assim torna-se difícil abordar os
alimentos de acordo com processos de prazer e
de sensibilização. A consequência é um aumento
acentuado das doenças relacionadas com o estilo
de vida, sobretudo da obesidade nos adultos e nas
crianças.
Território, tradições, gastronomia, descobertas,
histórias, sentidos, emoções, convívio, amizade e
muito mais, podem ser encontrados quando se
compartilha um prato. Iniciar, desde a infância,
um bom relacionamento com os alimentos
permite desenvolver uma série de habilidades
positivas para outras actividades, nomeadamente,
prevenção, higiene, movimento, meio ambiente e
relacionamento com os outros. Então, quando me
foi pedido para fazer a introdução deste livro
aceitei com prazer. Em lugar nenhum do mundo
se pode ignorar este tópico, que necessita de
ser tratado de acordo com as especificidades e
características de cada país. Eu tenho apreciado
com prazer como este livro enfatizou a importância
da variedade na dieta, a ingestão recomendada
de frutas e legumes, e não a quantidade do que é
consumido.

O Abecedário ilustrado habilmente pelo artista
moçambicano Justino Cardoso é a coroação
de anos de compromisso de docentes do
Departamento de Nutrição da Universidade
Lúrio e é um instrumento útil de informação e de
conhecimento dos alimentos.
Precisamos, na minha opinião, de “voltar” a
encontrar o equilíbrio certo entre a tradição e
a inovação na maneira de nos alimentarmos. A
alimentação é a nossa fonte de energia, prazer,
satisfação, mas pode transformar-se num
potencial inimigo se não for usada com
consciência. Assim, a história de cada prato
é ligada ao território em que os ingredientes
(animais ou plantas) foram produzidos, continua
na distribuição (pequena ou larga escala),
seguindo-se depois na selecção e transformação
“da cozinha para a mesa”, sendo finalmente
compartilhada com os outros.
A meta é atingir o máximo possível de uma dieta
sustentável, ou seja, uma rede complexa de
factores nutricionais, económicos, ambientais,
sociais e culturais que afectam toda a cadeia
de abastecimento, em que os agricultores e os
consumidores são apenas duas peças do quebracabeças. Dietas sustentáveis contribuem para a
protecção e para o respeito da biodiversidade e
dos ecossistemas, e sendo culturalmente aceites,
economicamente justas e acessíveis, adequadas,
seguras e nutricionalmente equilibradas
contribuem para optimizar simultaneamente os
recursos naturais e humanos.
A alimentação é “nossa amiga”, “companheira
de viagem na nossa vida” e, como qualquer
amigo, é digna de ser amada e respeitada.

1) Giorgio Ciacci é um médico endocrinologista activo, e fundador na província de Siena de ELEA, de uma ONG com a finalidade de prevenir e tratar a doença
com uma alimentação correcta.
Ele é o autor do livro”Buono come a mensa (Tão bom como na cantina)”, em que toma por exemplo, o refeitório da escola como um lugar de alimentação a
revisitar, como oportunidade de novas ideias com a vantagem de confirmar ou alterar atitudes das crianças em relação aos alimentos, contribuindo inclusivamente
para a redução do desperdício generalizado dos mesmos.

Aa
Ambiente
No ambiente crescem as flores, as árvores,
os animais. É no ambiente que estão os
rios, os mares, as montanhas. O ambiente
é a nossa casa onde brincamos, jogamos
e aprendemos. Devemos cuidar dele e
protegê-lo.

Alimentação

Água

Uma alimentação só pode ser saudável
quando é equilibrada, variada e completa.
Quando comemos todos os tipos de
alimentos conseguimos completar as nossas
necessidades.

A água é um bem essencial à vida e sem
água não há vida. Mais de metade do nosso
corpo é água e por isso deve-se beber 6
copos de água todos os dias. Não podemos
esquecer que a água para beber deve
ser tratada ou fervida para não provocar
doenças.

Amendoim
O amendoim é um alimento saudável que
dá muita energia para brincar. Quando
misturado na papinha torna-a mais rica e
mais saborosa.
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b
B
Balde de lixo
Os baldes de lixo não servem para brincar.
Nos baldes de lixo devemos colocar o lixo
como plásticos, garrafas, restos de comida.
Devemos deitar o lixo para os baldes de lixo
e não para o chão, assim deixamos
o meio ambiente feliz e mais bonito para
brincarmos.

Banho
É muito importante
tomar banho todos os
dias. Na nossa pele
todos os dias agarramse muitos bichinhos
invisíveis que podem
deixar-nos doentes.
Para tirar estes
bichinhos basta usar
água e sabão todos os
dias.

Banana
A banana é a melhor fruta para comer
durante a manhã ou durante a tarde quando
estás na escola, pois ajuda-te a aprender
as matérias e a concentrar-te naquilo que o
professor diz.

Bebidas
As melhores bebidas são a água e os
sumos feitos de fruta. Os refrescos devem
ser evitados porque têm muito açúcar e
compostos que podem deixar-nos doentes.
Sabias que uma lata de refresco pode ter 6
pacotinhos de açúcar?

-7-

Cc
Calorias
Quando nos alimentamos o nosso organismo
transforma os alimentos em calorias que são
o combustível para o organismo fazer as
actividades do dia-a-dia como caminhar até à
escola, aprender, brincar, entre outras.

Camarão
O camarão é um alimento
muito comum na zona costeira
de Moçambique, por isso
muitos pratos típicos do país
incluem este alimento muito
apetitoso.

Coqueiro
O coqueiro é uma planta tropical que se
adapta a solos arenosos. A polpa branca do
fruto é comestível e utiliza-se para cozinhar.
A água de coco é uma bebida refrescante e
nutritiva. Todas as partes da planta são úteis,
pois fornecem óleo, madeira, materiais para
cestas, telhados, combustível e são também
utilizadas no artesanato local.

Cólera
Antes de comer e depois de comer devese lavar sempre as mãos. Depois de usar a
casa-de-banho ou a latrina também se deve
lavar as mãos. Só com este pequeno gesto
podemos evitar ficar doentes.
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Dengue
O dengue é uma nova doença em
Moçambique provocada por um mosquito.
Devemos proteger-nos dos mosquitos,
evitando lixeiras, águas paradas e é
importante dormir com rede mosquiteira.

Doces

d
D
Dentes
Para termos dentinhos saudáveis, bonitos
e branquinhos, devemos escovar os dentes
todos os dias, pelo menos duas vezes ao dia,
depois de acordar e antes de deitar.

O consumo abundante de doces e
refrigerantes faz crescer bichinhos
nos dentes chamados cáries que os
fazem doer.

Desparasitação
Às vezes dentro da barriga podem crescer
uns bichinhos que impedem que as crianças
cresçam. Para evitar que isso aconteça, devese dar um medicamento às crianças e assim
elas crescerão saudáveis.
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e
E

Eczema
É uma palavra difícil que os médicos usam
para uma doença da pele. Um eczema (lê-se
é-que-ze-ma) não é uma doença grave, mas
provoca alguma secura e comichão na pele,
que fica com cor vermelha. Toma
atenção aos locais onde brincas para evitares
problemas de pele!

Escola

A escola também é a nossa casa. É a casa
onde aprendemos a ler, a escrever e a
ter uma profissão. A nossa profissão na
escola é sermos estudantes. Se formos
bons estudantes podemos ter uma boa
profissão no futuro.

Ervilha

Esgoto

A ervilha é um alimento verde e redondo que
cresce numa vagem semelhante ao feijão
verde. Podes comer a vagem, que ajuda a
barriguinha a funcionar bem, ou apenas as
sementes de ervilha. A ervilha ajuda-nos a
ficar mais altos.

O esgoto é um sítio onde estão águas sujas,
com lixo e até com fezes! Nunca podemos
brincar ao pé de esgotos, para não ficarmos
doentes.
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Ff

Fruta
Existem muitas frutas diferentes, mas todas
vêm da natureza e fazem-nos muita falta para
crescermos e aprendermos bem. As frutas
costumam nascer em árvores e são muito
saborosas. As frutas são os melhores doces
do mundo!

Fibras

Frango
A carne de frango é saudável porque tem
pouca gordura, o que é bom para o nosso
coração. Para além disso, o fígado de frango
é muito rico em vitamina A que faz bem aos
olhos.

As frutas e os vegetais são ricos em fibra que
é muito importante para a nossa saúde. A
fibra encontra-se nas cascas das frutas, na
maioria dos vegetais de folha verde, entre
outros. Para consumires estes alimentos
deves lavá-los muito bem com água tratada.
A fibra ajuda a tua barriguinha a funcionar
bem todos os dias.

Febre tifóide
É uma doença que podemos apanhar se
bebermos água não tratada ou se não
lavarmos os alimentos crus antes de os
comer. Esta doença provoca febres muito
altas.
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Gg

Gripe

Goiaba

É uma doença que nos deixa a
respirar pior. Para não termos gripe
devemos comer muitos alimentos com
vitamina C, como o limão, a laranja, a
manga e o malambe (olapa).

A goiaba é um fruto muito
especial. Pela sua cor
laranja ou avermelhada é
rica em compostos que
fazem bem à pele e aos
olhos. Para além disso,
protegem contra algumas
doenças graves como é
o caso do cancro. Sendo
um fruto sazonal, para a
conseguires conservar mais
tempo, podes fazer “jam”
de goiaba.

Ginástica

Gordura
A gordura está escondida em muitos
alimentos. Mas nós sabemos que têm
gordura porque quando os comemos
ficamos com as mãos gordurosas. As
gorduras fazem bem à saúde se não forem
fritas. Por exemplo, a gordura do coco e do
peixe ajudam-nos a ficar mais inteligentes.
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É um exercício
físico como,
por exemplo,
correr, jogar à
bola, saltar à
corda. Quando
somos crianças
conseguimos
fazer ginástica e
mexer o corpo
mais facilmente
do que quando
somos mais
velhos.

h
H

Hospital

Hortícolas
Os hortícolas são alimentos que vêm da
horta (ou machamba). Podem ser plantas,
raízes ou frutos e são todos importantes para
crescermos melhor.

É o sítio que nos ensina e ajuda a tratar
as doenças. Os médicos, os enfermeiros,
os nutricionistas e os dentistas estudaram
muitos anos para poderem ajudar as pessoas
com uma doença a ficarem boas
rapidamente.

Humidade

Higiene

É a água que sentimos no ar mesmo quando
não está a chover. É a água que sentimos na
roupa mesmo depois de a secar. Nos dias
quentes há mais humidade e as pessoas têm
a sensação que faz mais calor.

É a limpeza. Temos higiene se tivermos as
mãos limpas, a roupa lavada, a casa varrida,
a água tratada (num recipiente limpo e
tapado) e a comida cozinhada servida num
prato limpo.
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Ii

Incapacidade
As crianças podem ter uma incapacidade
de aprendizagem se não tiverem uma
boa alimentação. Assim, para ter uma
alimentação saudável é importante comer
alimentos de todos os grupos e variar a
alimentação.

Icterícia
A icterícia é uma coloração amarelada na
pele e na zona branca dos olhos.
Algumas doenças como a malária
e a hepatite estão associadas ao
aparecimento de icterícia.

Iodo

Inhame

O iodo é um mineral muito importante para
conseguir boas notas na escola. Os alimentos
como o peixe, o marisco e o sal iodado
fornecem-nos iodo.

O inhame é um tubérculo, assim como a
batata reno. Habitualmente come-se cozido,
tem um sabor muito agradável e faz muito
bem à saúde.
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Jj
Jam
Janela
A janela serve para refrescar a casa, mas
também é uma porta de entrada para
os mosquitos e moscas. Só deves deixar
a janela de casa aberta se tiveres rede
mosquiteira que não tenha furos nem
rasgões.

O “jam” ou compota de frutas é uma forma
de conservação da fruta, fazendo com que
a fruta dure muito mais tempo. O melhor
“jam” é o caseiro, aquele que se faz com
fruta fresca, nas épocas em que há muita
produção de determinado tipo de fruta.

Jugo
O feijão jugo é uma leguminosa e, como
todas as leguminosas, dá-te energia para
brincares com os teus amigos. É importante
ingerir leguminosas variadas diariamente.

Jambalão
O jambalão é um fruto que provém do
jambaloeiro, uma árvore grande e vistosa.
Tal como a maioria dos frutos,
ele é fornecedor de vitaminas e minerais
importantes para o crescimento.
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Kk

Karaca
(batata-doce)
A batata-doce, principalmente a batata-doce
de polpa alaranjada é muito rica em vitamina
A, que é uma vitamina muito importante para
manter uma visão saudável. É importante
incluir a batata-doce na alimentação e variar
com outros alimentos que também fornecem
vitamina A, como a cenoura, a manga, a
papaia, a abóbora e as vísceras, para manter
uma visão saudável.

Karracata
(xima de farinha
de mandioca)
A “karracata” e a própria mandioca são a
base da alimentação no norte de
Moçambique. A mandioca é um alimento
muito fácil de cultivar e que cresce até nas
terras mais secas. É muito importante variar a
ingestão dos alimentos “base”, ou seja, não
só comer “karracata”, mas também “xima”
de milho, pão, batata, arroz, massa, inhame,
entre outros.
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Ll

Latrina

Usar a latrina é uma forma muito importante
de diminuir o aparecimento de doenças na
comunidade. Usar a latrina evita que as
moscas e outros animais entrem em contacto
com as fezes e espalhem “bichinhos” pela
casa e pela comida. Não deves fazer as
necessidades perto de rios ou riachos ou
locais onde se recolhe água para consumo,
nem a céu aberto, deves sempre usar a
latrina!

Leite
O leite é um alimento importante porque
fornece cálcio, que é um mineral que te
faz crescer com ossos fortes e saudáveis. É
importante que bebas pelo menos 3 copos
de leite por dia.

Lanche
Devemos fazer diariamente pelo menos três
refeições. No entanto, entre as refeições
principais, devemos fazer pequenos lanches
compostos por pão, fruta, mandioca ou
maçaroca cozidas, batata-doce cozida, entre
outros. Não se deve lanchar comendo chips,
bolachas, refrescos, rebuçados ou“nik-nak”,
porque fazem mal à saúde.
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Lixeira
A lixeira é o local onde se deposita lixo,
por isso é um local onde existem muitos
“bichinhos” e restos de lixo que te podem
ferir. Nunca brinques perto de lixeiras,
nem mexas no lixo, porque
podes ficar doente ou podes
magoar-te em restos de
vidros ou metais. As lixeiras
são locais muito perigosos
dos quais te deves manter
afastado.

Mm
Malária
É uma doença transmitida através da picada
de mosquitos que provoca febre e dor de
cabeça. É importante assim que sentires
estes sintomas ires ao hospital.

Manga
A manga é um fruto de sabor e tamanho
variável, de polpa carnuda e doce, rica em
vitaminas C e A que protegem o sistema de
defesa do teu organismo ajudando-te a
combater as doenças.

Mosca
É um insecto que se alimenta de lixo e
detritos. Pode transmitir doenças por
isso necessitamos de proteger a comida
preparada, tapando os recipientes que a
contêm.

Milho
O milho é um dos alimentos de base mais
nutritivos e é a cultura mais importante em
Moçambique, depois da mandioca. A partir
do grão de milho pode-se extrair óleo.
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Nicussi
(peixe pequeno)

Nn

O peixe tem compostos que são muito
importantes para o cérebro. Deves
comer peixe pelo menos 3 vezes por
semana.

Nutrição

Necessidades

A nutrição é uma ciência que estuda os
nutrientes e alimentos. É devido a esta
ciência que sabemos hoje da influência e
importância de uma boa alimentação.

Consideram-se necessidades básicas o
acesso a comida, roupa, saúde, educação,
casa e segurança. É importante conseguires
garantir estas necessidades para teres uma
vida boa e feliz!
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Oo
Ozono

Olapa

O ozono é uma camada que nos protege
dos raios solares que podem danificar a
nossa pele. Os gases e fumos emitidos
para a atmosfera, destroem esta camada
e prejudicam a nossa saúde.

O fruto do embondeiro é muito rico em
vitaminas, minerais e fibras. O sumo é uma
bebida refrescante e saudável.

Óleo
Muitas sementes e alguns frutos podem
ser transformados em óleos vegetais bons
para cozinhar. Os melhores para a saúde
são o azeite, o óleo de girassol e o de
amendoim.

Ovo
É um alimento completo, pois a sua proteína
é muito rica. O ovo de galinha é o mais
consumido na nossa alimentação e deves
consumi-lo cozido em vez de frito.
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Plástico
Deitar plástico para o mar tem efeitos
devastadores para a vida marinha, porque os
peixes e as aves confundem o plástico com
comida e ingerem-nos, prejudicando a sua
vida. Nunca deites lixo para o mar,
rios, riachos, ribeiras, lagos e outros. Coloca
sempre o lixo nos locais próprios.

p
P

Pêra
abacate

A pêra abacate é considerada um fruto rico
em gorduras saudáveis pois ajudam o nosso
cérebro e o coração a funcionarem bem.
Pode ser consumida em saladas e, como
sobremesa, regada com sumo de limão.

Peixe fresco
Moçambique possui cerca de 2800 km de
costa marítima com uma enorme variedade
de peixe. O peixe é muito rico em elementos
construtores que te ajudam a crescer forte e
saudável.

Piolho
O piolho é um bicharoco que normalmente
se aloja na nossa cabeça, sobretudo quando
estamos em meios ou em contacto com
pessoas com falta de higiene. Produzem
muitos ovinhos, as lêndeas, que ficam na
nossa cabeça, originado mais piolhos que
provocam muita comichão e feridas.
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Qq

QuantiDade
É o número de coisas. Por exemplo
“2 mangas”. Os adultos comem maior
quantidade do que as crianças, porque
são maiores.

Quiabo
É um alimento verde e natural de origem
africana. É um alimento muito bom para que
a nossa barriga funcione mesmo bem.

Quintal
Pátio ou lugar próximo de casa. Um
quintal serve para ter uma horta e para
ser um espaço de brincadeira, onde
temos árvores que dão frutos, vegetais e
sombras. O nosso quintal deve estar
sempre limpo e arrumado.

- 22 -

Rio
Os rios são fontes de água que possuem
muitos peixes que se podem comer. Se
colocarmos lixo e dejectos no rio, estamos a
matar os peixes e a prejudicar a nossa
saúde. Não devemos deitar lixo nos rios para
evitarmos doenças e infecções.

Rr
Rato
O rato é um animal que pode entrar nas
casas para procurar comida e faz isso,
sobretudo durante a noite quando estamos
a dormir. É importante deixar a comida
sempre tapada e longe do alcance destes
roedores. As fezes, a urina e a mordedura
do rato podem provocar doenças que
levam à morte.

Refresco
Ruído
O ruído é um som alto, indesejado e que
nos perturba. Quando é demasiado alto e
por repetidas vezes pode provocar-nos
surdez. Evitar estar próximo de zonas com
muito ruído.

Os refrescos são muito saborosos. No
entanto, não são bons para a saúde porque
contêm muito açúcar. Deves evitar beber
refresco e, em vez disso, beber água ou
sumos de fruta naturais.
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s
S

Sarna
A sarna é uma doença de pele. Se uma
criança na escola tem sarna, as outras
também podem ter e ficar todos com muita
comichão na pele. A sarna trata-se num
posto de saúde.

Soja
A soja é um grão da família dos feijões, das
favas, do grão, das ervilhas e das lentilhas. A
esta família chama-se “leguminosas”.
Devemos comer leguminosas para
crescermos melhor e ficarmos altos.

Saúde

Siri-Siri

Temos saúde quando não temos
nenhuma doença, nos sentimos bem,
aprendemos bem e somos felizes.

É um alimento que vem do mar e não é peixe.
É uma alga do mar, que faz muito bem à saúde
e que faz uma matapa mesmo saborosa!
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Ténia
A ténia é um verme que se aloja no nosso
intestino e que nos faz emagrecer, pois
rouba aquilo que nós comemos. Para
evitares que uma ténia cresça na tua
barriga, deves lavar muito bem os vegetais
e não deves comer carne mal passada.

Terra
Moçambique fica no continente africano, no
planeta Terra. Este planeta é onde nós vivemos e
por isso devemos cuidá-lo bem. Devemos tratar
de garantir que seja um sítio limpo, cuidado,
onde há respeito pelos outros e onde nos
sentimos bem e felizes!

Tt

Tuberculose
É uma doença provocada por um “bichinho”
que se transmite pelo ar, a partir de pessoas que
têm a doença, através da tosse. Esta doença tem
tratamento.
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Tinha

A tinha é uma doença provocada
por um fungo e que causa manchas
brancas na pele e na cabeça.
Normalmente são os gatos e outros
animais que nos transmitem este
fungo. A tinha tem tratamento pelo
que ao mínimo sinal deves informar
alguém da tua casa para te levar ao
posto de saúde.

Uu
Urticária
A urticária, mais conhecida por “comichão”
pode ser provocada por uma alergia a um
alimento. Os alimentos que mais provocam
alergias são os mariscos, queijo, chocolate
e algumas frutas como morango e pêssego.
Se sentires comichão ou urticária depois de
comeres algum destes alimentos ou outro
que não comas muitas vezes, deves pedir
a um adulto que te leve a uma Unidade
Sanitária.

Ultra Violeta
A radiação ultravioleta, conhecida como
UV, faz parte da luz solar e sem ela nós não
poderíamos viver na Terra. Ainda assim,
temos que ter alguns cuidados, para não
ficarmos com queimaduras solares. Deves
evitar andar ao sol nas horas de maior calor,
usar sempre chapéu quando fores à rua e
usar roupas claras e que cubram uma grande
parte do corpo.

Utilização
A utilização que damos aos alimentos deve ser
a mais adequada para podermos aproveitar
todos os seus nutrientes, que são essenciais e
importantes para a manutenção de um bom
estado de saúde. Por exemplo, as frutas, é
importante que as comas frescas e na sua
época para poderes aproveitar todas as
vitaminas e minerais que elas contêm.
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Vacina
As vacinas são muito importantes porque
protegem as crianças de doenças graves que
podem colocar a sua vida em risco. É muito
importante que todas as crianças
tomem todas as vacinas que estão previstas
no Sistema Nacional de Saúde dentro dos
prazos definidos.

Vv
Violência
Violência é quando alguém magoa outra
pessoa; esta violência pode ser física
ou verbal. Nenhuma criança deve sofrer
qualquer tipo de violência. Se algum adulto
ou outra criança for violenta contigo, deves
pedir ajuda a algum professor ou a outro
adulto.

VIH (ou HIV)
Visão
A visão é um dos nossos cinco sentidos e é
muito importante que tenhamos uma
visão saudável. Para isso, devemos ingerir
alimentos como a cenoura, a batata-doce
de polpa alaranjada, a manga, a abóbora e
as vísceras de animais. Se notares que não
estás a ver muito bem, deves pedir aos teus
pais para te levarem a um hospital, para que
sejas analisado por um médico especialista.

O VIH (Vírus da Imunodeficiência Humana) é
um vírus que deixa as pessoas fracas e sem
força para se defenderem das doenças.
Este vírus transmite-se através do sangue
e das relações sexuais e também de mãe
para filho. As crianças que têm esta doença
podem não crescer tanto como as outras, se
não tiverem uma alimentação saudável.
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Ww
Wapeia
(cozinhar)
O acto de cozinhar torna os alimentos
comestíveis e seguros, porque ao cozinhálos, matamos os “bichinhos invisíveis” que
podem causar-nos doenças. É importante
manter sempre a higiene no contacto com os
alimentos, para não os contaminarmos com
os “bichinhos” que temos nas nossas mãos,
para isso é muito importante lavar sempre as
mãos antes de comer e antes de mexer nos
alimentos.

Wepa (tamarindo)
O tamarindo é um fruto tropical que contém
nutrientes com benefícios para a nossa
saúde.
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Xx
Xima

Xuari (tomate)

A xima de farinha de milho é um alimento
muito consumido em Moçambique e faz
parte do grupo dos “alimentos de base”. Os
alimentos de base são aqueles que devemos
comer todos os dias e em todas as refeições,
mas é muito importante variar a xima com
o pão, a batata, o inhame e o milho em
maçaroca, por exemplo.

O tomate é um vegetal que faz parte do
grupo dos alimentos protectores, por isso é
importante incluí-lo na nossa alimentação.

Xarope
Quando estás doente, o xarope é um
medicamento muito importante que deves
tomar sempre que o médico receitar, para
que possas ficar curado da doença.
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Yy

Zona
A “zona” é uma infecção que se manifesta
na pele por reactivação do vírus que provoca
a varicela. Após a varicela, o vírus fica
“adormecido” nas células e, por alguma
fragilidade do sistema imunitário, o vírus
pode reactivar-se sob a forma de “zona”.
A doença trata-se com medicamentos que
são mais eficazes se iniciados nos primeiros
3 dias após o aparecimento da doença.

Yotha
(Comida)
A comida é muito importante para te
manteres saudável, poderes brincar com os
teus amigos e cresceres forte. É importante
comer todos os dias e pelo menos três vezes
por dia; é muito importante comeres sempre
o mata-bicho antes de sair de casa, para
teres energia para estudar e brincar com os
teus amigos na escola.
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