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Para iniciar o terceiro ciclo, teremos um e-mail adiantando os assuntos 
que serão abordados ao longo das comunicações.

1º Semana

E-mail Marketing lançamento do Ciclo 3 
“Alimentos e sua relação com a saúde”
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Dando continuidade ao acompanhamento da rotina de alimentação e de 
atividades físicas dos colaboradores, enviaremos um o novo Calendário.

1º Mês 7 - Semana 1

Calendário 7 para impressão
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O Cartaz traz dicas de como ter uma alimentação moderada com a escolha de 
porções do tamanho correto, e a Newsletter aborda as difi culdades de se alimentar 
e de se exercitar corretamente.

Newsletter “Por que comer 
bem e se exercitar parece tão 

difícil nos dias de hoje?”

Cartaz “Cuidado com os excessos!”

2º Mês 7 - Semana 2
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Esta Newsletter desmistifi ca a busca pelo corpo perfeito por meio de dietas
milagrosas e reforça que tudo é permitido em uma alimentação saudável.

No e-mail, lançamos um desafi o que mostrará como pequenas mudanças na ingestão 
de alimentos podem trazer ótimos resultados para a saúde.

E-mail Marketing “Desafi o”
Fazendo boas trocas

Newsletter “Seja saudável, 
e não paranoico!”

3º Mês 7 - Semana 3
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No primeiro banner do ciclo, ensinamos como escolher os alimentos mais saudáveis e 
equilibrados seguindo os valores diários indicados pela Organização Mundial de Saúde.

Banner para Intranet “Escolha as opções
mais equilibradas e saudáveis”

4º Mês 7 - Semana 4
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Entramos no segundo mês falando sobre como controlar os fatores de risco e como eles estão 
diretamente ligados ao desenvolvimento de doenças crônicas.

Nesta semana, também deve ser enviado o novo calendário para controle das atividades físicas 
e hábitos alimentares.

Newsletter “Fatores de 
risco: o que são?”

Calendário 8 para 
impressão

1º Mês 8 - Semana 1 
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O banner para intranet explica como a alimentação pode ser usada em 
benefício dos órgãos e tecidos que compõem o corpo humano.

2º Mês 8 - Semana 2

Banner para Intranet “Os alimentos
e seus benefícios em seu corpo.”
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Nesta semana, por meio de uma Newsletter ensinamos a importância do consumo 
regular de fi bras, bem como os alimentos nos quais elas são encontradas, e com 
um e-mail, propomos aos colaboradores o desafi o de ingerir a quantidade de fi bras 
recomendada diariamente.

3º Mês 8 - Semana 3

Newsletter “As fi bras são demais!” E-mail Marketing “Desafi o”
Bata a meta diária de fi bras!
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No Cartaz deste mês, trazemos dicas de alimentos que são funcionais 
e oferecem diversos nutrientes ao nosso corpo.

Nesse momento, também teremos um Papel Bandeja reforçando a 
importância do consumo diário de fi bras.

4º Mês 8 - Semana 4

Papel Bandeja “Você sabia que a recomendação diária
de ingestão de fi bras é de no mínimo 25 gramas?”

Cartaz “Alimentos funcionais:
já ouviu falar?”
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Para inaugurar o último mês do ciclo, enviamos uma Newsletter explicando 
sobre os hábitos e costumes dos diferentes tipos de vegetarianos, seguido
do Calendário para o acompanhamento das atividades e da alimentação 
deste mês.

1º Mês 9 - Semana 1

Newsletter “E os vegetarianos?
São mais saudáveis?”

Calendário 9
para impressão
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Neste Cartaz ensinamos os benefícios dos prebióticos e dos 
probióticos na alimentação e como incluí-los em nossa rotina.

2º Mês 9 - Semana 2

Cartaz “Pre e Probióticos:
O que são?”
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Na Newsletter desta semana esclarecemos as dúvidas sobre os antioxidantes e 
como eles são essenciais para o bom funcionamento do nosso organismo.

No Banner para Intranet, mostramos os benefícios que diversas modalidades de 
atividades físicas oferecem ao nosso corpo. 

3º Mês 9 - Semana 3

Newsletter “Afi nal, o que
fazem os antioxidantes?”

Banner para Intranet “Movimente-se e traga 
muitos benefícios à sua saúde!”
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O Desafi o desta semana será conhecer novos 
alimentos e aumentar o repertório alimentar.

4º Mês 9 - Semana 4

E-mail Marketing “Desafi o”
Alimentos Novos!
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Nosso terceiro ciclo chegou ao fi m. E para saber 
como foi o aproveitamento do conteúdo pelos 
colaboradores, chegou a hora de aplicar o Quiz. 

1º Mês 9 - Semana 1

Quiz
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Caso você tenha alguma 
dúvida sobre a implantação 
do Programa, teremos muita 
satisfação em ajudá-lo.

Basta contatar a nossa equipe.

O Ciclo 4 já está saindo do 
forno e em breve estará à sua 
disposição. Não perca!

Obrigado.
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