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Notas Importantes: 

1. Coma várias vezes, mas pouco de cada vez; 2. Tome o pequeno-

almoço; 3. Reduza o consumo de açúcares, gorduras, sal, sumos, 

bebidas alcoólicas e refrigerantes; 4. Beba muitos líquidos. 

 

Bem-Vindo  

 Anote 

  DICA SEMANAL DE NUTRIÇÃO                                                                                          EDIÇÃO Nº 179/ 4 a 10 de janeiro de 2021 

dicas  

nutritivas 

O tão aguardado ano novo, chegou! O ano 2021 entrou em vigor e com ele surgem milhões de desejos e resoluções por parte da sociedade. Espera-se que este ano seja melhor do que o que 

passou e depositam-se, por vezes, demasiadas expetativas em relação à vida profissional e pessoal. No entanto, é necessário relembrarmo-nos que os nossos desejos e ambições precisam de 

ter sempre uma dose equilibrada de realidade. Assim sendo, deixamos algumas dicas de resoluções que podem incluir na sua vida pessoal e profissional, no ano de 2021: 

 

2.Resoluções 

  

Solidárias: 

 Marque na sua agenda um dia livre, por 

semana, para se abstrair das tecnologias e 

usufruir da natureza em família; 
 

 Combine semanalmente uma visita a um 

familiar ou amigo idoso; 
 

 Aprenda a cozinhar e partilhe as receitas 

com as suas crianças e/ou familiares; 

 

 

 

1. Resolução dos “Cinco A’s”: 

 Autoconhecimento: Conhecer-se a si  
mesmo é importante, porque assim saberá 
os seus gostos, funcionalidades e 
limitações. 

 Autoconsciência: Seja capaz de entender o 
mundo que nos rodeia. É necessário ter 
consciência moral do bem e do mal que 
podemos causar não só a nós próprios 
como também aos outros; 

 Autorresponsabilidade: Sinta a 

responsabilidade perante tudo aquilo que 

faz e que o rodeia; 

 Atitude: Foque-se nas suas metas e 

coloque-as em prática. 

 Alta Performance: Defina os seus 

objetivos e persiga-os, sem hesitar.  

 Doe roupas e opte 

pela reutilização de 

artigos em 2ª mão. 
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