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ALMOÇO? 
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Introdução   

Ø  O pequeno-almoço é a refeição mais importante do dia, pois alivia 

o jejum nocturno, fornecendo ao corpo a energia que necessita 

para funcionar  bem durante o dia; 

Ø  Crianças que tomam o pequeno almoço têm maior capacidade de 

concentração, de compreensão de novos conceitos e normalmente 

têm melhor rendimento nas terapias. 



 
 
 
 
 
 

O que é um bom pequeno-almoço?   

O pequeno-almoço deve conter 20% dos alimentos diários, sendo:  

COMPLETO  

 
VARIADO 

 

 
EQUILIBRADO 



Um bom pequeno – almoço deve conter: 
 Ø  Leite e derivados: fornecem-nos cálcio, 

proteínas e vitaminas; 
 
 
Ø  Cereais e derivados: são fornecedores de glicose 

que nos dá energia. Fornecem-nos também 
proteínas vegetais, ferro, vitaminas e fibras; 

Ø  Fruta: é rica em vitaminas, antioxidantes e 
fibras; 

Ø  Gorduras: a manteiga é fonte de ácidos gordos, 
vitaminas A, D e E. 



Ø  Cansaço, visão turva, perda de força muscular, 

dores de cabeça, irritabilidade, enjoos e 

vómitos. Isto dá-se devido à falta de energia; 

Ø  Diminuição da capacidade intelectual, pois não 

se responde satisfatoriamente a desempenhos 

físicos e intelectuais; 

Ø  Desatenção, agitação, sonolência e fraqueza; 

Ø  Aumento do apetite para a refeição seguinte, 

que pode levar a comer em excesso. 

Consequências de “saltar ”a primeira 
refeição do dia:  



Ø  O pequeno-almoço de uma criança que 

vai para a escola é uma refeição que 

assume um papel de extrema relevância;  

Ø  I d e a l m e n t e ,  e s t a  r e f e i ç ã o é 

compartilhada com a família, sendo 

fundamental que os pais assumam um 

papel fulcral atribuindo a devida 

importância a esta refeição. 

 

 

Importância do pequeno-almoço para as 
crianças 



Ø   Fornece nutrientes e energia para o 

desempenho das tarefas, melhorando as 

capacidades cognitivas e facilitando os 

processos de aprendizagem;  

Ø   Um pequeno-almoço com alimentos 

provenientes dos 7 grupos da roda dos 

a l i m e n t o s f o r n e c e à s c r i a n ç a s 

aproximadamente um quarto das suas 

necessidades diárias em nutrientes.  

Importância do pequeno-almoço para as 
crianças 



Estratégias para usar com as crianças 

Seja um modelo 
Se quer que a sua criança coma o pequeno-almoço, tome-o 
também. 1

2

3

Varie as escolhas do pequeno- almoço 
Crie diferentes opções alimentares na refeição para evitar a 
monotonia. 

Torne-o fácil 
Adopte formas de servir o pequeno-almoço que sejam simples e 
viáveis, de preferência, de modo a que as próprias crianças 
consigam servir-se sozinhas.  



Estratégias para usar com as crianças 

Muitas vezes as crianças colocam problemas para tomar o pequeno-almoço. Como por 

exemplo formular desculpas para convencer os pais que não podem ingerir a refeição. 

 

Ø  “Vou atrasar-me se tomar o pequeno-almoço”. 

Programe o despertador para dez ou quinze minutos mais cedo. Compre barras de 

cereais e frutas, que podem ser comidas no caminho. 

Ø  “Eu não tenho fome”. 

Muitas das crianças não têm fome logo após o acordar. Infelizmente, podem estar no 

meio de uma aula quando a sentirem. Tente dar-lhes um batido ou um iogurte 

líquido. 

Ø  “Se tu não tomas o pequeno-almoço, porque é que eu tenho de tomar?” 

Não é só a criança que deve ter uma alimentação saudável, todos devem adotar uma 

boa alimentação. Seja exemplo para o seu filho e retire benefícios também para si. 

 

 

 

 



Exemplos de pequeno-almoço: 
consistência normal 

Segunda  Terça  Quarta  Quinta  Sexta  

1 pão 
integral com 

1 fatia de 
fiambre de 

perú 
 + 

1 copo de 
leite meio-

gordo 
+ 

1 maçã  
 

30 g 
cereais 

tipo “corn 
flakes” 

+ 
1 banana  

+ 
1 iogurte 

sólido  

1 batido 
de frutas  

+ 
1 pão 

torrado 
com 

manteiga  

1 pão de 
mistura 

com 
fatia de 
queijo 

+ 
1 sumo 

de 
laranja 
natural 

3 tostas 
integrais 

com doce de 
morango 

+ 
1 copo de 
leite com 

sementes de 
linhaça  

+ 
1 pêra 



Segunda  Terça  Quarta  Quinta  Sexta  

 
1 pão integral 

triturado 
+ 

1 copo de 
leite meio-

gordo 
 

 

30 g cereais 
tipo “corn 

flakes” 
demolhados e 

triturados 
+ 

1 banana  
+ 

1 iogurte sólido  

 
1 batido de 

frutas  
+ 

3 bolachas 
Maria ® 

trituradas 

1 pão de 
mistura 

demolhado 
+ 

1 copo leite 
meio-gordo 

+ 
1 sumo de 

laranja 
natural 

3 tostas 
integrais 

trituradas 
+ 

1 copo de 
leite com 1 
colher de 
sopa de 

linhaça em 
pó 
+ 

1 pêra 

Exemplos de pequeno-almoço : 
consistência mole 
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