
O que tem no meu  
Lanche Escolar? 





• Bolo de 
CENOURA 

Caseiro  
 
-> farinha de trigo, 

cenoura, ovos, óleo, 
açúcar e fermento 
químico. 



 
 
 
 
 

• Ingredientes 
• FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, RECHEIO SABOR CHOCOLATE 

(22%) [AÇÚCAR INVERTIDO, AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL, AMIDO MODIFICADO, CACAU EM PÓ, 
LEITE INTEGRAL, LÍQUOR DE CACAU, FIBRA DE AVEIA, EMULSIFICANTES: LECITINA 
DE SOJA (INS 322) E ÉSTERES DE POLIGLICEROL COM ÁCIDO 
RICINOLÉICO INTERESTERIFICADO (INS 476), UMECTANTE: 
GLICERINA (INS 422), AROMATIZANTES, CONSERVADOR: 
SORBATO DE POTÁSSIO (INS 202) E GELIFICANTE: PECTINA (INS 
440)], AÇÚCAR, OVO INTEGRAL, GORDURA VEGETAL, GLUCOSE, CLARA DE OVO, ÓLEO DE MILHO, CALDA ACUCARADA, FARINHA DE SOJA INTEGRAL, AMIDO MODIFICADO, SAL, CENOURA EM PÓ, 
UMECTANTE: SORBITOL (INS 420), EMULSIFICANTES: MONO E 
DIGLICERÍDEOS DE ÁCIDOS GRAXOS (INS 471), LECITINA DE 
SOJA (INS 322) E MONOESTEARATO DE GLICERINA (INS 471), 
CONSERVADORES: PROPIONATO DE CÁLCIO (INS 282) E ÁCIDO 
SÓRBICO (INS 200), FERMENTOS QUÍMICOS: PIROFOSFATO 
ÁCIDO DE SÓDIO (INS 450i), BICARBONATO DE SÓDIO (INS 
500ii), FOSFATO MONOCÁLCICO (INS 341i) E CARBONATO DE 
CÁLCIO (INS 170i) E ACIDULANTE: ÁCIDO CÍTRICO (INS 330), 
AROMATIZANTE E CORANTE SINTÉTICO 



Uma alimentação à base de alimentos industrializados  favorece à 
uma maior ingestão de sódio, açúcar e/ou gordura. 



Nessa atividade estimulamos a leitura de rótulos e as crianças 
ficaram admiradas com os ingredientes que continham nos 

alimentos. 



• farinha de trigo, água, 
sal, fermento biológico. 



• Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido 
fólico, açúcar cristal, gordura vegetal de palma, 

glúten de trigo, sal, glucose, ovos, soro de leite, 
emulsificantes (mono e diglicerídeos de 

ácidos graxos e estearoil-2-lactil lactato de 
sódio), conservador propionato de cálcio e 

melhorador de farinha ácido ascórbico. 

 
 
 
 
 



Será que sabemos realmente o que estamos consumindo? 
É preciso observar os rótulos sempre!!! 



Não consuma os alimentos pela marca, imagem ou preço. 
Avalie sempre o que está consumindo. 



As embalagens de alimentos industrializados são atrativas, porém 
é preciso avaliar o que estamos oferecendo aos nossos filhos. 



Você sabe o quanto de açúcar tem em uma latinha de refrigerante?  
Que valor nutricional oferece ao nosso organismo? 



Suco e Néctar há diferença? 
Nossa atividade mostrou. 



• INGREDIENTES: 
• Água 

• Açúcar 
• Suco de laranja 

concentrado 
• Ácido cítrico 

• Ácido ascórbico 
• Aroma natural de laranja 

• Goma guar 
• Corante 

 

• INGREDIENTE: 
• Suco Integral de 

tangerina 
 

 
 
 



Vale a pena colocar um biscoito integral no lanche? 



Se só tenho a opção de néctar, posso escolher um melhor? 



Apesar da quantidade de açúcar nos néctares, é uma forma 
simplista comparar néctar com refrigerante. 
 Observe os ingredientes e decida o melhor! 



Agora vamos avaliar os biscoitos e observar o quanto de gordura 
estaremos consumindo ao escolher 6 biscoitinhos recheados. 



 
 
 
 
 

Biscoito Maisena 
(6 unidades) 

Biscoito Recheado 
(6 unidades) 

Valor energético 
130 calorias 274 calorias 

Carboidratos 21g 36g 

Proteínas 3,1g 4,2g 

Gorduras totais 3,6g 11,6g 

Gorduras 
saturadas 

1,1g   (5%) 5,4g   (20%) 

Sódio 109mg 190mg 



Com a atividade lúdica eles tiraram as conclusões. 



Fazendo as comparações... 



A falta de tempo faz com que a opção de industrializados seja 
frequente. Vale a pena pagar o preço com nossa saúde? 

Eles decidiram que não!!! 



Em apenas 6 biscoitos recheados podem ter 5 vezes mais 
gordura SATURADA do que um biscoito sem recheio. 



No final da atividade os alunos fizeram uma opção de escolha 
entre marcas diferentes avaliando pelo rótulo qual a opção mais 

saudável. 



Mesmo na opção de alimentos mais atrativos pelas crianças, é 
possível escolher um alimento industrializado mais favorável. 



Muito bem, a dinâmica favoreceu o aprendizado na comparação 
dos alimentos. 



Apresentando os valores dos biscoitos para a sala. 



Após avaliar o rótulo, escolheram muito bem o melhor suco. 



Não é preciso saber valores nutricionais para decidir uma boa 
opção. Basta comparar entre as marcas, valores de sódio, 

gordura, açúcares e ingredientes utilizados. 



Devemos lembrar que corantes, aromatizantes, conservantes e 
outras substâncias que são acrescidas no alimento devem ser 

evitadas. 



Os refrigerantes devem ser desestimulados principalmente em 
práticas frequentes como um lanche escolar. 



A prevenção de hoje trará resultados positivos no futuro. 
Avalie sempre como está a base da alimentação! 



Muito bem, escolheram rápido o melhor suco. 



Um simples biscoito pode ter toda diferença em uma boa 
escolha. 



Estimulamos as escolhas: 
Bolos, sucos e pães sem conservantes, aromatizantes, 

corantes... 



Vamos praticar juntos um lanche saudável! 



Ao escolher o lanche, pais e filhos devem compartilhar esse 
momento. 



A inclusão de fruta no lanche como sempre foi estimulada. 



Observe sempre os ingredientes.  
Não deixe que frases curtas e de duplo sentido decidam o que 

você vai oferecer ao seu filho. Fique atento!!! 



Parabéns para todas as turmas, professoras e pais que se 
preocupam em estimular um lanche mais nutritivo. 

O Colégio Floresta promove, portanto, vamos explorar e 
desfrutar dos benefícios de uma boa alimentação. 

Nutricionista: Angelúcia F. Nascimento – CRN 20461/SP 
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