
Porquê fazer 

um GRANDE 

pequeno-

almoço? 

 

O que é um bom pequeno-

almoço?  

 

O pequeno-almoço deve conter 20% 

dos alimentos diários, sendo: 

COMPLETO, EQUILIBRADO e VARIADO. 

Um bom pequeno-almoço deve conter: 

 Leite e derivados: fornecem cálcio, 

proteínas e vitaminas; 

 Cereais e derivados: são 

fornecedores de glicose que nos 

dão energia., também de proteínas 

vegetais, ferro, vitaminas e fibras. 

 Fruta: é rica em vitaminas, 

antioxidantes e fibras. 

 Gorduras: a manteiga é fonte de 

ácidos gordos, vitaminas A, D e E. 

Semana da Alimentação  

De 12 a 16 de Outubro de 

2015 



Consequências de “saltar ”a 

primeira refeição do dia ?  

 

Existem consequências para a saúde se não 

tomarmos pequeno-almoço, ou se o tomarmos 

insuficientemente. Como por exemplo: 

 Cansaço, visão turva, perda de força 

muscular, dores de cabeça, irritabilidade, 

enjoos e vómitos. Isto dá-se devido à falta 

de energia. 

 Diminuição da capacidade intelectual, pois 

não se responde satisfatoriamente a 

desempenhos físicos e intelectuais. 

 Desatenção, agitação, sonolência e 

fraqueza. 

 Aumento do apetite para a refeição 

seguinte, que pode levar a comer em 

excesso. 

Exemplos de pequenos—almoços: 

Estratégias para usar com as 

crianças  

 

 
 
Seja um modelo 

Se quer que a sua criança coma o 

pequeno-almoço, tome-o também. 

Varie as escolhas do pequeno- 
almoço 

Crie diferentes opções alimentares 

na refeição para evitar a monotonia. 

Torne-o fácil 

Adote formas de servir o pequeno-

almoço que sejam simples e 

viáveis, de preferência, de modo a 

que as próprias crianças consigam 

servir-se sozinhas. 

Tente o pequeno-almoço na escola 

O importante é a intervenção dos 

pais na elaboração do pequeno-

almoço para se certificarem de que 

as crianças tomam um pequeno-

almoço saudável. Caso não comam 

no momento em que acordam, pelo 

menos que ingeriram na escola. 

Introdução  

Uma boa alimentação começa com 

um pequeno-almoço nutritivo e 

saudável e é uma ótima forma de 

iniciar o dia. 

 

Estudos demonstram que as 

crianças que têm uma boa 

alimentação pela manhã, têm maior 

capacidade de concentração, de 

compreensão de novos conceitos e 

normalmente têm melhores 

resultados escolares. 

 

O pequeno-almoço é uma refeição 

muito importante, pois alivia o jejum 

noturno, permite-nos “recarregar as 

baterias”, fornecendo ao corpo as 

energias que necessita para durante 

o dia. 


