
 
 

Lancheira Saudável e 

Segura! 

Além de saudável, os alimentos do 
lanche devem ser seguros, não 

prejudicando a saúde da criança.  

 

Para ter um lanche seguro, sigam 

estas dicas: 

 

 

 

 

Para variar… 

Os lanches saudáveis não têm de ser sem-
pre iguais, por isso deixamos aqui algumas 
sugestões para poderem variar nos lanches 

dos vossos educandos! 

 

Descobre com o teu E.E 

como ter uma lancheira 

saudável e segura! 

Lanches Escolares 

Saudáveis 

 Mini queijos 
 Ovo cozido  
 Fruta assada/cozida 
 Combinar alimentos: iogurte sólido 

natural com cereais e/ou fruta 
 Leite com aroma (ex. morango ou 

banana) ou batido de leite e fruta 
(sem açúcar) 

 Hortícolas fáceis de lavar e emba-
lar: tomate cherry, cenoura aos 
palitos 

 Panquecas de aveia e maçã; Vari-
ar o Pão: de mistura, de cereais, 
integral  

 Frutos oleaginosos ou Frutos Secos 
q.b. (ex. nozes, amendoim, etc.). 



 

Alimentos a incluir nos 

teus  Lanches 
A importância dos    

Lanches… 

Os lanches são refeições intercalares 
que ajudam a distribuir melhor a ener-
gia e nutrientes que as crianças preci-
sam durante o dia, contribuindo para a 
sua concentração, rendimento escolar 

e crescimento saudável. 

 

 

 

 Alimentos a limitar 

Exemplos de Lanches  

Com os 3 grupos de alimentos conse-
guimos fazer várias opções de lanches 

saudáveis e económicos. 

O ideal é que o lanche inclua alimentos 
destes 3 grupos (ex. pão, leite e fruta), 
sobretudo no lanche da tarde em que po-
de haver um longo período entre o almoço 
e o jantar, e por isso deve ser mais refor-

çado.  

Cada grupo fornece diferentes nutrientes 

com funções importantes para o organismo! 

Não são proibidos mas devem ser 
reservados para situações pontuais 
(ex.: dias de festa). 

Não esquecer... 

de levar para a 

escola a garra-

fa reutilizável 

para beber 

ÁGUA ao lon-

go do dia! 

Algumas Dicas para os Encarregados de 

Educação: 

Os doces e os salgadinhos não devem 

ser levados para a escola nem devem 

fazer parte da alimentação diária. 


