
Lanches 

saudáveis em 

ambiente escolar 

 

Uma alimentação saudável é: 

 Equilibrada 

 Completa 

 Variada 

 

O que nos ensina a 

Roda dos Alimentos ? 

 

Folheto informativo realizado pelo serviço Nutrição da 

URAP—ACeS Tâmega I - Baixo-Tâmega  
urap.baixotamega@arsnorte.min-saude.pt 

Faça os lanches do seu filho 

com a sua ajuda!  
 

 
 

Bolachas de aveia  

 Juntar 1 banana madura 

esmagada, 3 colheres de sopa de flocos de 

aveia e canela a gosto. Colocar em papel 

vegetal e levar ao forno. 

 

Panquecas de banana  

Colocar 1 banana, 2 ovos e canela a gosto 

numa taça e depois homogeneizar tudo com a 

varinha mágica. Numa sertã antiaderente 

coloque o preparado e comece a fazer as 

panquecas. Devem ser viradas quando come-

çarem a fazer bolinhas da parte de cima.  

 

Nota: Em ambas as receitas a banana pode 

ser substituída pelo puré de outra fruta.  

 

O lanche é parte da educação, isto por-

que hábitos alimentares saudáveis 

criam-se desde cedo! 



 

Para que o dia de aulas do seu filho(a) seja 

bem aproveitado e para que se sinta cheio de 

energia e vontade de aprender é importante 

que faça refeições intercalares - a meio da 

manhã e a meio da tarde. 

Não se esqueça que “nós somos o que come-

mos” e que a escolha de um BOM lanche é a 

chave para que o rendimento do seu educan-

do seja ótimo. 

 

O que devo mandar para os  lan-

ches da manhã e da tarde: 

 Pão escuro  (integral, cereais, mistura) 

com queijo ou fiambre de aves, atum (ao natural) ou 

ovo (que podem ser enriquecidas com hortícolas) 

Ou 

com compota (100%fruta) ou manteiga de frutos secos  

(100% amendoim / amêndoa) 

 Iogurte sólido ou líquido natural ou de 

Aroma 

 Fruta fresca variada (preferência de épo-

ca) 

 Frutos secos (nozes, amêndoas, avelãs, 

amendoins, cajus…) 

Tortitas de milho ou arroz  (sem sal) 

ou tostas integrais 

 Flocos de aveia, milho, trigo, centeio 

 Hortícolas (palitos de cenoura ou pepino, 

tomate cherry …) 

 Água  

O que deve o meu filho (a) trazer na lancheira? 

Boas escolhas para lanches equilibrados 

e completos 

 

 

O que NÃO devo mandar para os  lan-

ches da manhã e da tarde :  

 

 Bolos ou pasteis ricos em gordura (croissant, 

bolas de Berlim, donuts napoleão, mil-folhas , 

madalenas, etc…) 

 Bolos ou pasteis ricos em gordura (croissant, 

bolas de Berlim, donuts, napoleão, mil-folhas , 

madalenas, etc…) 

 Pães de leite com chocolate (manhãzitos, bolicao 

etc…) 

 Chocolates, gomas, chupas e rebuçados  

 Batatas fritas e similares 

 Bolachas com muita gordura e açúcar (bolachas de 

chocolate, recheadas, tipo belga, bolachas digesti-

vas etc…) 

 Salgadinhos (rissóis, croquetes, pasteis de baca-

lhau…) 

 Chouriço, mortadela, salsichas, fiambrino 

 Pães com enchidos e fritos 

 Pão com chocolate ( independentemente da mar-

ca) 

 Refrigerantes com ou sem gás ( coca-cola, fanta, 

ice tea…) 

 


