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Volta às aulas 

 
 

Com o retorno das atividades escolares, voltam 

as dúvidas na hora de montar o cardápio da 

criançada. O que colocar na lancheira do seu 

filho? Crianças em idade escolar muitas vezes 

manifestam suas vontades alimentares e 

algumas torcem o nariz para frutas, verduras e 

legumes. A missão é fazer com que os pequenos 

troquem as guloseimas, como salgadinhos, 

bolachas recheadas, refrigerantes e balas por 

alimentos mais saudáveis e nutritivos. 

 

 
 

Para montar uma lancheira saudável a dica 

principal é variar e usar a criatividade. 

Resumidamente, incluir um carboidrato (como 

pão, bolacha, bolo ou cereal), uma fruta e um 

lácteo. Procure variar as opções ao longo da 

semana, isso incentiva a criança a comer com 

mais prazer. Outra dica bacana é convidar a 

criança para ajudar a montar a lancheira e pedir, 

por exemplo, para ela escolher qual fruta quer 

comer naquele dia, ou qual sabor de suco deseja, 

dentro das opções disponíveis. Desenvolver a 

autonomia dos pequenos nessa hora, vai 

estimular o consumo do produto escolhido para 

levar para escola e vai contribuir para que eles se 

tornem adultos com hábitos alimentares mais 

conscientes. 

Lembrar sempre de mandar uma garrafa de água 

na mochila também é muito importante. Com 

pequenas trocas, é possível seguir uma 

alimentação equilibrada, que refletirá em 

mudanças para toda a vida e em um crescimento 

saudável. 

 

Dicas de composição das lancheiras: 

LANCHE 1: Cookies integrais + fruta + suco 

caseiro. 

LANCHE 2: 1 fatia de melão cortada em cubinhos 

+ 2 fatias de pão integral + 1 fatia de queijo 

branco com tomate e orégano. 

LANCHE 3: 1 potinho de salada de frutas + 1 

pedaço de bolo caseiro + 1 iogurte. 

LANCHE 4: 1 maçã + 2 fatias de pão integral com 

patê de ricota ou atum + 1 água de coco 

LANCHE 5: 1 iogurte + 1 porção de cereal 

integral + 1 banana. 

LANCHE 6: 1 fatia de torta caseira de frango ou 

atum ou legumes + 1 porção de fruta + chá 

gelado. 

 

Fonte: https://bit.ly/38zknMt 
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