Lanche Escolar Sem Erros...
O lanche escolar é de extrema importância, pois
tem influências no Aprendizado, na Saúde e
complementa as necessidades diárias da
alimentação da criança.

Qual o Lanche Indicado?

Qual o Lanche Indicado?
• Para um lanche completo é preciso:
Energia:

Uma porção de
carboidrato: pão, bolo
simples, bolacha sem
recheio (dê preferência
para os integrais e bolos
caseiros à base de
cenoura e frutas) evite
salgados fritos,
salgadinhos, croissant
Proteínas:
Escolha opções
diferenciadas: creme
de queijo, peito de
peru, queijo branco,
requeijão, atum...

Hidratação:

Além da água ingerida em
demais horários, escolha
um suco Natural para o
lanche.

Vitaminas e Minerais:
A inclusão de frutas é a melhor
opção (aproveitamento das
vitaminas, minerais e fibras)
e esporadicamente vale incluir
um chocolate (até 30g) ou um
doce, o lanche contempla
prazer...

O Lanche Escolar engloba as leis da alimentação que
são divididas em: qualidade, quantidade, harmonia e
adequação.

Assim, elaboramos situações de erros mais comuns ao
preparar o Lanche Escolar e dicas que favorecem um
Lanche legal.

Erros mais comuns
• A mãe ou pai ou a criança
fazer o lanche sozinha.

Prefira
• Façam juntos. A instrução e
apoio
do
responsável
favorecem vínculo e formam
condições promissoras para a
alimentação da criança.
• Tempo de qualidade com
nossos filhos promove frutos
no futuro.

Erros mais comuns

Prefira

• Restrições ou proibições.
Exemplo:
- Filha, você tem que ter uma
alimentação saudável, isso não
pode comer, não, não e não
- Mas mãe...
- Eu disse não, você não sabe o que
significa NÃAAAAAAO!?

• É preciso ter equilíbrio em
tudo, prazer também faz parte
do lanche, quando o pedido
não for saudável, mas a
criança
adora,
faça
esporadicamente, dê limites,
proibir não é a melhor opção.

Erros mais comuns
• Lanche liberal
-Ah, eu não tenho tempo
e outra coisa, meu filho já está
grande, ele mesmo faz o
próprio lanche.

Prefira
Essa é uma situação em que
comumente
perdemos
conhecimento do que a criança
está levando na lancheira.
Torne esse momento de
auxílio,
prazeroso,
com
compromisso
e
união
de
responsabilidades.

Erros mais comuns
• Escolher refrigerante
opção bebida

Prefira
na

Não faça refrigerante
uma opção de bebida, ofereça
suco, de preferência natural,
armazenado
em
garrafa
térmica.
Refrigerantes não devem
fazer parte do cotidiano,
evitando assim doenças como
diabetes e câncer.

Seu filho(a) tem lanche variado?
Erros mais comuns
• Monotonia

Prefira
Salvo momentaneamente
quando a criança está com
dificuldade de aceitar outros
lanches, é preciso variar os
alimentos para que a criança não
abuse do lanche e acabe
rejeitando.

Erros mais comuns
• Armazenamento
inadequado

Prefira
Alimentos
como
mussarela,
presunto e frios em geral, além de
participarem do grupo que devem ser
evitados, eles requerem refrigeração.
Dificilmente observamos lancheiras
apropriadas para conservação. Na
presença desses alimentos é necessário
investir em uma lancheira térmica. O risco
é alto e seu filho poderá pagar esse preço.
Os sucos necessitam também de
armazenamento adequado. Na ausência
de uma garrafa térmica, uma forma
prática é deixar o suco quase congelado e
colocar na lancheira próximo à saída para
a escola.

Erros mais comuns
• Falta de higienização

Prefira
É preciso higienizar a
lancheira todos os dias, pois, há
resíduos
de
alimentos,
manipulação
diária
e
consequentemente risco de
contaminação para o próximo
lanche por crescimento de
bactérias.
Quer saber mais? Clique aqui!

Erros mais comuns
• Fruta amassada, passada...

Prefira
Em geral, não é preferência
máxima as crianças gostarem de
levar fruta para o lanche e ainda
mais comer aquela banana preta
e molenga, ninguém merece,
né!?
Coloque a fruta em um pote
para protegê-la das batidas da
mochila.

Erros mais comuns
• Salgadinho

Prefira
Salgadinho não é opção de
carboidrato para uma lanche escolar
saudável, nem assado, nem com
menos gordura ou sódio.
O nome “salgadinho” já diz tudo,
mas também poderia ser chamado do
“gordurinho”.
Salgadinhos devem ser evitados
para prevenção de hipertensão. Prefira
oferecer: pães comuns e integrais,
bolachas simples e bolos caseiros
(fubá, laranja, milho e comum).
A Hipertensão é problema de
saúde pública e pode ser problema da
saúde de seu filho, vamos evitar?

Erros mais comuns

Prefira

• Quantidade. Esse erro é um
dos campeões.

Cada mãe ou responsável,
conhece o volume alimentar de seu
filho, ou seja, quanto seu filho
consome.
Se a lancheira tiver um lanche
enorme e um suco de 500 ml, será
que ele vai comer aquela maçã
também?
Façam juntos o lanche com a
quantidade que ele geralmente
consome e/ou precisa e não a
quantidade que nós achamos
melhor.
Lembre-se, o volume de
nossas refeições geralmente não é
o mesmo volume das refeições de
nossos filhos!

DICAS FUNDAMENTAIS
• Não esqueça da quantidade adequada;
• Tenha harmonia no lanche, fornecendo os diferentes grupos de
alimentos;
• Inclua sempre alimentos de qualidade, pois, esses alimentos no
cotidiano é que influenciarão em todas as fases da vida;
• A adequação também é fundamental, sugira alimentos próprios
para idade e saúde de seu filho(a).

Avalie e veja o melhor para o futuro do
seu filho(a)!

“ A natureza e a qualidade daquilo que se come
e se bebe é de importância fundamental para
a saúde e para as possibilidades de se
desfrutar todas as fases da vida de forma
produtiva, ativa, longa e saudável.”
Fonte: Guia Alimentar para a população brasileira, 2005.
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