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I Contextualização
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Tal como é do senso comum , atualmente atravessamos uma pandemia provocada pelo vírus Covid-19.

Para combater este acontecimento têm sido constantemente implementadas medidas, com o intuito de minimizar a

propagação deste vírus.

As medidas adotadas têm, por sua vez desencadeado, em determinados momentos, a interrupção letiva e

elevado o tempo de permanência das crianças e adolescentes em casa. Estes acontecimentos podem provocar

alterações no comportamento alimentar destas faixas etárias e desencadear uma redução da prática de atividade

física.

Paralelamente a estes acontecimentos a grande maioria dos lanches das crianças e adolescentes

começaram a ser preparados e consumidos em casa.

Referência: (Gregório, Lima, Sousa, & Marinho, 2021).
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Em 2021 foi publicado um relatório com dados detalhados de uma década, entre 2008 e 2019, sobre o

estado nutricional infantil de crianças portuguesas do 1º Ciclo do Ensino Básico, com idades compreendidas entre os

6 e os 8 anos.

No presente documento consta que no nosso país ocorreu uma diminuição continua do número total de

casos de obesidade e excesso de peso infantil, reduzindo de 15,3% e 37,9% em 2008 para 11,9% e 29,7% em 2019,

respetivamente. Contudo torna-se importante realçar que, uma em cada três crianças permanecem com excesso de

peso e obesidade, continuando esta doença a ser a mais comum e prevalente na infância.

Referência: (Rito, Mendes, Baleia, & Gregório, 2021).
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Relativamente ao número total de crianças com baixo peso (1,3%), os dados demonstram que não houve

alterações significativas nos últimos anos, mesmo com a grave crise económica vivida em Portugal nesta década.

Figura 1: Prevalência de baixo peso, excesso de peso e obesidade da população infantil portuguesa (6-8 anos) entre 2008 e 2019.

Fonte: (Rito, Mendes, Baleia, & Gregório, 2021).

Referência: (Rito, Mendes, Baleia, & Gregório, 2021).
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No que diz respeito ao consumo alimentar, 16% da população infantil que participou no estudo consumia

snacks doces, quatro ou mais vezes por semana (biscoitos/bolachas doces, bolos, donuts), 80% consumia até 3 vezes

por semana e 71,3% das crianças ingeria refrigerantes açucarados, sendo que 14,1% destas consumia quatro ou mais

vezes por semana.

Estes dados associados ao elevado o tempo de permanência das crianças em casa e à redução da atividade

física podem facilmente contribuir para o aumento do excesso de peso e obesidade, o que por sua vez pode

comprometer o cenário positivo alcançado na última década.

Referência: (Rito, Mendes, Baleia, & Gregório, 2021).
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Um outro estudo realizado entre 2019-2020, revela que durante a pandemia, o encerramento das escolas e as

interrupções dos programas de nutrição comunitária, inevitavelmente tornaram as crianças mais vulneráveis ao consumo

de refeições desequilibradas, tal como se pode constatar pelo aumento da aquisição de alimentos processado, aumento da

ingestão específica de cereais de pequeno-almoço, batatas fritas e pão tradicional e pela redução do consumo de

alimentos frescos, como frutas e hortícolas. Para além disto muitas famílias adquiriram alimentos em excesso, expondo

consequente as crianças a uma maior quantidade de alimentos processados e com elevado número de calorias.

Atualmente sabe-se que os alimentos que se encontram facilmente à disposição das crianças parecem ser os

mais aceites, pelo receio inerente de estas experimentarem algo a que não estão habituadas e que as preferências por

alimentos nutricionalmente equilibrados podem ser adquiridas como consequência do aumento da frequência de

exposição a esses alimentos.

Referência: (Baleia et al., 2021; Santos, Silva, & Pinto, 2018).
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Contrariamente, no último estudo referido,

também se verificou alguns aspetos positivos, tais

como o facto das famílias terem permanecido mais

tempo a cozinhar em casa e de terem envolvido mais

regularmente as crianças nas preparações culinárias.

Estas atitudes vão de encontro com as

recomendações da Roda dos Alimentos

Mediterrânica e podem tornar-se benéficas para a

promoção da alimentação saudável.

10Referência: (Baleia et al., 2021).



A alimentação saudável é extremamente importante para a nossa saúde e tem um papel determinante no nosso

crescimento e desenvolvimento, principalmente nos primeiros anos de vida. É durante a infância e adolescência que se

moldam comportamentos, gostos e preferências alimentares, influenciando a nossa saúde futura. Nestas faixas etárias os

adultos são considerados exemplos a seguir e tornam-se os principais influenciadores de atitudes e comportamentos

futuros.

Perante todas as informações referidas torna-se percetível a importância de promover hábitos e de garantir

ambientes alimentares saudáveis em casa e fora desta, pois só assim iremos conseguir manter a tendência decrescente da

prevalência de obesidade e excesso de peso infantil.

Referência: (Gregório, Lima, Sousa, & Marinho, 2021).
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II 
Razões para dar atenção aos 

lanches das crianças e 
adolescentes
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Referência: (Gregório, Lima, Sousa, & Marinho, 2021).

1º

Cerca de ¼ da ingestão 

energética diária (calorias 

ingeridas) das crianças e 

adolescentes provém dos 

lanches!

3º

Ao lanche são 

habitualmente 

consumidos alimentos 

nutricionalmente 

desequilibrados, como é 

o caso das bolachas e 

bebidas açucaradas. 

2º

A publicidade de 

alimentos pouco saudáveis é 

bastante comum, 

influenciando de forma 

negativa as escolhas 

alimentares das crianças e 

adolescentes.
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III 

Necessidades energéticas/calorias dos 

lanches
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Referência: (Gregório, Lima, Sousa, & Marinho, 2021).

Torna-se importante referir que em

cada faixas etária (pré-escolar, crianças,

adolescentes e adultos) as necessidades

energéticas são distintas, sendo por isso

fundamental ajustar as quantidades a cada

grupo.

Idades

Necessidades 

energéticas 

totais (100% 

das necessidade 

diárias)

Lanche da 

manhã 

(5-10% das 

necessidades 

energéticas 

diárias)

Lanche da 

Tarde 

(10-15% das 

necessidades 

energéticas 

diárias)

3-6 anos 1400 Kcal 140 Kcal 210 Kcal

7-10 anos 1640 Kcal 164 Kcal 246 Kcal

11-15 anos 2070 Kcal 207 Kcal 311 Kcal

16-18 anos 2380 Kcal 238 Kcal 357 Kcal

Tabela 1: Necessidades energéticas/calorias recomendadas para os lanches de cada faixa etária.

Adaptado de: (Gregório, Lima, Sousa, & Marinho, 2021).

A escolha dos lanches deve ser

feita com base nas preferências alimentares e

nas necessidades energéticas.



IV 

Que porções 

alimentares deve 

fornecer ao 

lanche? 
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Grupo de alimentos 3-9 anos 10-18 anos

Leite e derivados 1 - 2 porções 2 porções

Fruta 1 porção 1 - 2 porções

Cereais e derivados 0,5- 1 porção 1 – 1,5 porções

Hortícolas ¼  de 1 porção ¼  de 1 porção

Frutos gordos 1 porção 1 porção

Tabela 2: Porções alimentares diárias recomendadas dos lanches de cada faixa etária .

Adaptado de: (Gregório, Lima, Sousa, & Marinho, 2021).
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1 porção de leite e derivados:

200 ml de leite;

ou

1 iogurte sólido ou líquido;

´ou

1 fatia fina de queijo (20g).

São fontes de cálcio e de outros

minerais. Na idade pré-escolar, pode-se optar

pelos leites meio-gordo (têm menos gordura e

vitaminas lipossolúveis que os leites gordos) e

a partir dos 5 anos pode-se escolher os magros.

1 porção de fruta:

1 peça de fruta (100-150g);

ou

12 bagos de uvas.

As frutas são fontes importantes de

vitaminas, minerais e fibras. É importante

variar as frutas e consumir sobretudo as da

época.

Referência: (Gregório, Lima, Sousa, & Marinho, 2021).

O que é uma porção?
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Figura 2: Futas da época.

Fonte: (Associação Portuguesa de Nutrição, 2017(a))

Frutas da época:
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1 porção de cereais e derivados:

50 – 60g de pão;

ou

4-6 colheres de sopa de flocos de cereais; 

ou 

4 tostas integrais.

Estes alimentos devem ser,

preferencialmente integrais (p.ex: pão

integral ou de mistura e flocos de aveia), pelo

facto de conterem mais vitaminas do

complexo B, minerais e fibra.

Referência: (Gregório, Lima, Sousa, & Marinho, 2021).

É pouco comum, mas experimente colocar: 

1 porção de hortícolas:

90-100g de hortícolas crus ou 45-50g cozinhados.

Opte preferencialmente pelos da época.
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Hortícolas da época:
Figura 3: Hortícolas da época.

Fonte: (Associação Portuguesa de Nutrição, 2017(b)).



22Referência: (Gregório, Lima, Sousa, & Marinho, 2021).

É pouco comum, mas experimente colocar: 

1 porção de frutos gordos ou oleaginosos:

20 amêndoas ou avelãs ou amendoins;

ou

5 nozes;

ou

1 colher de sobremesa de pasta de frutos gordos.

Estes devem ser naturais e sem sal adicionado. O seu consumo deve ser

pensado, devido à presença de um elevado número de calorias.

Recomenda-se a ingestão de 4 porções por semana.



V 

Que alimentos deve privilegiar e evitar 

disponibilizar aos lanches?
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Privilegiar Consumir às vezes Evitar

Deve incluir nos lanches alimentos saudáveis,

com teor de açúcar e/ou gordura e/ ou sal

reduzido.

• Pão de mistura, tostas integrais, cereais de

pequeno-almoço não açucarados;

• Iogurte natural, leite simples;

• Fruta fresca;

• Queijo;

• Hortícolas;

• Água;

• Frutos gordos ao natural ou em manteigas

sem adição de açúcar;

• Ovo;

• Bolachas de milho ou de arroz sem cobertura.

Estes alimentos possuem quantidade mais

elevadas de açúcar e/ou gordura e/ ou sal.

• Sumo de fruta (100% ou fruta líquida);

• Bolachas Cream-Craker;

• Manteiga;

• Bolo caseiro à fatia;

• Marmelada/ compotas sem adição de

açúcar;

• Pão de forma integral;

• Leites com chocolate e iogurtes de

aromas (com ≤ 10g de açúcar);

• Bebidas vegetais aromatizadas.

Os alimentos desta coluna contêm elevadas

quantidade de açúcar e/ou gordura e/ ou sal e

não fornecem muitos nutrientes.

• Chouriço, paio, fiambre…;

• Refrigerantes e néctares;

• Bolos de pastelaria e de supermercado;

• Bolachas recheadas;

• Chocolates;

• Pão de leite;

• Iogurtes com pepitas;

• Barritas de cerais de supermercado;

• Chocolates de barrar.

Tabela 3: Alimentos a privilegiar e a evitar disponibilizar aos lanches das crianças e adolescentes.

Adaptado de: (Gregório, Lima, Sousa, & Marinho, 2021).



VI 

Durante as compras, o 

que deve ter em 

atenção?
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26Referência: (Gregório, Lima, Sousa, & Marinho, 2021).

No caso dos leites:

Este leite é um dos alimentos a preferir, visto que os valores apresentados encontram-se dentro dos

intervalos recomendados.

Fonte: Carolina Faustino | Nutricionista 3660NE.

Valor deve ser  ≤ 2,5g/100 ml de gordura.

Valor deve ser  ≤ 1,5g/100 ml de gordura saturada.

Valor deve ser ≤ 5,5g/100 ml de açúcares.



27Referência: (Gregório, Lima, Sousa, & Marinho, 2021).

Este iogurte é um dos alimentos a preferir, pois os valores apresentados encontram-se dentro dos

intervalos recomendados.

No caso dos iogurtes:

Valor deve ser  ≤ 2,5 g /100 g de gordura.

Valor deve ser  ≤ 2 g /100 g de gordura saturada.

Valor deve ser  ≤ 10 g/100 g de açúcares.

Fonte: Carolina Faustino | Nutricionista 3660NE.



28Referência: (Gregório, Lima, Sousa, & Marinho, 2021).

Este queijo é um dos alimentos a evitar, pelo facto dos valores apresentados se encontrarem

fora dos intervalos recomendados (> 20g/100g de gordura, > 13g/100g de gordura saturada, >

1,3g/100g de sal).

No caso dos queijos:

Valor deve ser  ≤ 20 g /100g de gordura.

Valor deve ser  ≤ 1,3g /100g de sal.

Valor deve ser  ≤ 13g/100g de gordura saturada.

Fonte: Carolina Faustino | Nutricionista 3660NE.



29Referência: (Gregório, Lima, Sousa, & Marinho, 2021).

No caso dos alimentos do grupo dos cereais (pão, cereais, barras de cereais, 
bolachas…):

Valor deve ser  ≤ 8g /100 g de gordura.

Valor deve ser  ≤ 7g /100 g de açúcares.

Valor deve ser  ≤ 3g/100 g de gordura saturada.

Valor deve ser  > 3g /100 g de fibra.

Valor deve ser  ≤ 1g /100 g de sal.

Este pão é um dos alimentos a preferir nos lanches, pois os valores apresentados encontram-se

dentro dos intervalos recomendados.
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Descodificadores de Rótulos Alimentares:

Figura 4: Descodificadores de rótulos Alimentares .

Fonte: (Gregório, Lima, Sousa, & Marinho, 2021).



VII 

Sugestões de lanches.
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➢ Lanches da manhã (3-9 anos): 

Outras opções:

• 1 fatia de bolo caseiro (às vezes) + 1 iogurte líquido ou 1 pacote de leite (200 ml);

• 1 pacote de leite (200 ml) + 2 bolachas de milho ou de arroz sem cobertura.

1 pacote de leite (200 ml) ou

1 iogurte líquido não

açucarado + 1 peça de fruta

(150g).

1 iogurte sólido

não açucarado.

1 peça de fruta (150g) + 1 queijo

redondo.

1 iogurte sólido não

açucarado + 1 peça

de fruta (150g).
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➢ Lanches da tarde (3-9 anos): 

Outras opções:

• 2 - 3 Panquecas de fruta (p.ex: pera, maçã ou banana);

• 2 tostas integrais com queijo fresco + salada de fruta.

½ pão de mistura com

pasta de grão + 1 peça de

fruta (150g) + 1 pacote

de leite (200 ml).

1 iogurte sólido não

açucarado com puré de

maçã + 1 peça de fruta

(150g) + 4 c. sopa de

cereais sem adição de

açúcar ou flocos de aveia.

½ pão de mistura com pasta de amendoim ou de

amêndoa + tomate cherry ou cenouras baby + 1

iogurte sólido não açucarado.
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➢ Lanches da manhã (10 - 18 anos): 

Outras opções:

• 1 pacote de leite (200 ml) + 2 bolachas de milho ou de arroz sem cobertura + 1 peça de fruta.

1 iogurte sólido não

açucarado + 4 c. sopa de

cereais sem adição de açúcar

ou flocos de aveia.

1 pão de mistura com pasta

de grão ou pasta de

amendoim ou de amêndoa

+ 1 peça de fruta (150g) +

1 pacote de leite (200 ml).

1peça de fruta (150g) + 1

queijo redondo + 2 nozes

ou amêndoas ou avelãs.
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➢ Lanches da tarde (10 - 18 anos):

Outras opções:

• 2-3 Panquecas de fruta + 1 pacote de leite (200 ml).

1 pão de mistura com

queijo fresco + 1 peça de

fruta (150g) + 2 nozes

ou amêndoas ou avelãs.

1 pão de mistura com pasta

de grão+ tomate cherry ou

cenouras baby + 1 iogurte

sólido não açucarado.

1 pão de mistura com 1

fatia de queijo + tomate

cherry ou cenouras baby

(Também pode acrescentar

folhas de alface às sandes).

1 pão de mistura com pasta de

grão + 12 bagos de uvas + 1

pacote de leite (200ml).



36

➢ Recomendações gerais:

1. Varie a oferta alimentar. Escolha diariamente opções com

diferentes alimentos;

2. Varie formas e texturas. Diferentes apresentações podem

tornar os lanches mais atrativos;

3. Faça com que o momento da preparação das lancheiras

seja divertido e de convívio em família;

4. Evite comprar alimentos processados e industrializados;

5. Mantenha a lancheira sempre limpa e higienizada.



VIII 

E a Água!
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A ingestão regular de água é fundamental para uma alimentação saudável. Grande parte do nosso corpo

é constituído essencialmente por água, sendo esta indispensável à vida.

A água é o principal elemento das nossas células, serve de meio de transporte para os nutrientes e está

envolvida em muitas reações metabólicas do nosso organismo.

A desidratação pode ser responsável por inúmeros sintomas, tais como dores de cabeça, cansaço,

tonturas, diminuição da atenção, mau hálito, boca seca e palpitações, afetando a capacidade de concentração,

atenção e memória.

Referência: (Gregório, Lima, Sousa, & Marinho, 2021).
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Fixas etárias sexo feminino (litros/ dia) Sexo masculino (litros/ dia)

2-3 anos 1 1

4-8 anos 1,2 1,2

9-13 anos 1,4 1,6

Adolescentes e adultos 1,5 1,9

Tabela 4: Valores de referência para a ingestão de água.

Adaptado de: (Gregório, Lima, Sousa, & Marinho, 2021).

➢ Quantos litros de água deve beber por dia? 
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IX 
Receitas saudáveis, 

nutritivas e saborosas 



Panquecas de banana e aveia:

41

Ingredientes:

• 1 banana (também pode fazer com outras frutas);

• 1 ovo de galinha;

• 50g de farinha de aveia integral;

• Canela moída qb;

• 30 ml de leite ou bebida vegetal.

Preparação:

• Misture todos os ingredientes com o auxílio de uma varinha mágica até

obter uma mistura homogénea;

• Coloque a mistura, com o auxílio de uma concha de cozinha, numa

frigideira ou placa antiaderente e deixe cozinhar em ambos os lados.

Fonte: Carolina Faustino | Nutricionista 3660NE.



Muffins de maçã e Canela:
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Ingredientes:

• 120 ml de bebida vegetal ou leite;

• ½ c. chá de fermento;

• 2 ovo de galinha;

• 80g de farinha de aveia integral;

• 30g de farinha de coco;

• Canela moída qb;

• 1 maçã sem casca ralada;

• 2 c. sopa de mel.

Preparação: Pré – aqueça o forno a 180º C;

Bata os ovos com o leite ou bebida vegetal e com o mel;

À parte, misture as farinhas, o fermento e a canela;

Adicione a mistura dos ovos às farinhas e mexa muito bem com
uma espátula, até obter uma mistura homogénea;

Acrescente a maçã ralada, misture e coloque o preparado nas
formas de muffins, preferencialmente de silicone;

Leve ao forno, aproximadamente durante 25 mim.

Fonte: Carolina Faustino | Nutricionista 3660NE.



Bolachas de banana e aveia:
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Ingredientes:

• 1 banana madura;

• 3 colheres de sopa de flocos de

aveia;

• Canela em pó qb.

Preparação:
Esmague uma banana com o auxílio de um garfo. Junte 3

colheres de sopa de flocos de aveia e canela a gosto;

Misture tudo e coloque pequenas porções individuais, numa

travessa com papel vegetal;

Leve ao forno a 180ºC, durante 20 minutos.
Fonte: Carolina Faustino | Nutricionista 3660NE.



Muffins de requeijão e espinafres:
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Ingredientes:

• 1 requeijão (200g);

• 200 g de grão de bico;

• 200 g de farinha de aveia ou

flocos;

• 3 ovos;

• 100 g de espinafres;

• 1 colher de chá de fermento.

Preparação:
Comece por misturar o requeijão com o grão de bico e envolva

bem. Junte os ovos batidos, a farinha e o fermento;

De seguida junte os espinafres e envolva bem até obter um

preparado homogéneo;

Coloque a massa em pequenas formas de muffins e leve ao

forno a 220 ºC, durante cerca de 20 minutos.

Fonte: (Gregório, Lima, Sousa, & 

Marinho, 2021).
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