
O que não pode faltar na lancheira do seu filho?

Leve em conta o período em que a criança estuda 
(manhã ou tarde) e a refeição que fez antes de ir à 
escola (café da manhã ou almoço). Depois, 
certifique-se de que esteja mandando dentro da 
lancheira um produto de cada grupo alimentar: uma 
fonte de proteína ou lácteo (leite, iogurte, queijo), 
uma fruta ou legume in natura (pelas fontes de 
vitaminas, fibras e minerais) e um carboidrato para 
fornecer energia (pães e cereais), além de 1 bebida 
para hidratar (água, água de coco ou suco natural).

Goiaba 
picadinha, 

pãozinho de 
leite, cream 
cheese, suco 
e uva Natural

1ª OPÇÃO

Morango,
bolo de 
cenoura, 
queijo 

processado,  
suco de 

abacaxi com 
hortelã

Uva, 
bisnaguinha 

integral, 
queijo magro 
(amarelo light, 

minas ou 
ricota), 250 ml 

de água 
mineral

Maçã, uma 
porção de 
bolacha 
integral,  

requeijão 
light, 250 ml 
de água de 

coco

Banana, cereal 
integral, 

iogurte, 250 ml 
de água 
mineral

Esta é a nossa sugestão a vocês! Ficamos à disposição. Contem sempre conosco.
Thaionara e Marcia

FONTE:http://www.maetipoeu.com.br/kids/dicas-de-lanches-saudaveis-para-levar-a-escola/?fbclid=IwAR2kSgKCa
hWs-YoxtAbT73Nb9mJtuFGg7UhBygsiI4v6RVuZKCUqQL-w-NQ. Acesso em 20/1/19.

2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira

Cenouras 
baby + 

biscoito de 
polvilho + 

patê caseiro 
+ suco de 
maracujá

2ª OPÇÃO

Mamão e 
melão em 

palitinhos + 
bolo de 
banana 

caseiro + 
cubinhos de 
ricota + leite 
geladinho

Bananinha 
sem açúcar + 

cookie caseiro 
+ 1 porção de 

nozes (ou 
qualquer nuts) 

+ suco de 
melancia

Melancia em 
bolinhas (use 

um boleador) + 
quadradinhos 
de pão integral 

torrado com 
azeite de oliva e 
orégano + leite 
vegetal caseiro 

(amêndoas, 
inhame ou coco) 

batido com 
morango e 

banana (banana 
deixa docinho e 
não precisa de 

açúcar)

Melão em 
bolinhas (use 

um boleador) + 
tapioca com 

queijo branco e 
geleia de frutas 
+ suco de uva

Salada de 
frutas + 
cereal 

integral + 
iogurte de 

garrafinha + 
água mineral

3ª OPÇÃO

Maçã + fatia 
de bolo 

caseiro de 
fubá + 1 queijo 
processado + 

suco de 
mamão com 

laranja

Banana 
cortadinha em 

formatos 
divertidos + 

granola + 
iogurte de 

garrafinha + 
água mineral

Kiwi 
picadinho + 
pão integral 
de fôrma + 
creme de 

ricota + suco 
de morango

Tomatinhos 
cereja e uvas + 
fatia de bolo de 
maçã com aveia 

e castanhas + 
queijo branco 
em cubinhos + 
suco de goiaba

Cenourinhas 
baby + uvas + 

pão de 
queijo 

caseiro + 
patê + água 

de coco

4ª OPÇÃO

Morangos + 4 
cookies 

integrais + 
ricota em 

cubos com 
azeite e 

alecrim + Suco 
de melancia

Banana + 
cereais + mel + 

leite 
fermentado

Goiaba 
picadinha + 
pipoca sem 
manteiga + 

queijo 
processado + 
água de coco

Palitinhos de 
pepino + 

tomatinhos 
cereja + 

biscoito de 
arroz com 

geleia + chá 
natural gelado

Sugestões para lanches saudáveis
Considerando sempre a combinação: Fruta ou Legume + Carboidrato + 

Proteína + Bebida

ORIENTAÇÕES PARA A PREPARAÇÃO DA
LANCHEIRA ESCOLAR

Salgadinhos, bolachas recheadas, chocolates e refrigerantes 
são itens proibidos  em nosso Colégio.

LEMBRETE


