
ATIVIDADE : LANCHE ESCOLAR – “BOLA DA VEZ”
“Bola da vez” é a atividade lúdica que referenciou a proposta 

do lanche escolar em equilíbrio.



A proposta do Lanche para a turma do Fundamental I 
é que eles tenham base,  instrução e estímulos 

para fazerem escolhas adequadas.



A sugestão para o lanche inclui:
1º Os melhores alimentos fontes de energia para o lanche.



A sugestão para o lanche inclui:
2º A bebida mais adequada e os perigos dos refrigerantes



A sugestão para o lanche inclui:
3º A importância de incluir pelo menos um pedaço de fruta 

todos os dias ao lanche.



A sugestão para o lanche inclui:
4º Equilíbrio é tudo, não há lanche proibido, mas devemos ter 

limites. (Eles sabem esse limite)





O limite traz muitos benefícios e de uma forma adequada pode 
ser prazeroso praticá-lo.



Na maçã encontrávamos as perguntas sobre o lanche. 



E quando a bola parava, era o momento “bola da vez” , onde 
respondia-se a pergunta da maçã.



Quanto às respostas, todas as turmas estão bem 
fundamentadas na proposta de um lanche em equilíbrio.



Os estímulos para uma lanche saudável devem ser sempre 
prazerosos!!!



Os estímulos na área escolar têm maior força quando pais 
também se comprometem para um lanche saudável.





O Lanche Escolar não é um lanche de passeio!







A rotina alimentar é o que prevalecerá para o nosso 
estado físico, emocional e intelectual.



Bons estímulos alimentares promovem saúde!







O Lanche Escolar deve ser adequado às 
necessidades da criança.





Eles sabem que precisam participar na hora de 
preparar a lancheira.



.

...e que tudo em equilíbrio vai bem!!!





A promoção do Lanche é uma conquista de todos.



A presença das frutas no lanche é  essencial e promotora  
para o bom desenvolvimento físico e intelectual.







Qual é a “Bola da Vez”?
Um comprometimento em estimular um lanche escolar de qualidade no intuito de 

preservar e promover vidas, afinal  o lanche escolar faz parte de uma rotina 
constante.    Nutricionista: Angelúcia F. Nascimento – CRN 20461
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