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Hábitos Alimentares
Saudáveis em Tempo
de Aulas
No mês em que se comemora o Dia Mundial da Alimentação, 
vimos relembrar que a azafama do regresso às aulas pode 
já ter passado e as várias rotinas do dia-a-dia, horários de 
sono, horários de refeições e, até, o tipo de alimentação já 
voltaram. Mas, para que as crianças e adolescentes regressem 
e mantenham os hábitos alimentares saudáveis, deixando para 
trás tudo o que desaprenderam durante as férias, é preciso 
persistência e não é tarefa fácil. 
Um mês após o regresso às aulas, é preciso manter as regras, 
ser perseverante e ter paciência. As crianças e os adolescentes 
não são como os adultos, a mudança deve ser explicada e 
estimulada de forma simples e criativa, levando-os a perceber 
a necessidade das mudanças. 
Comecemos pela primeira refeição do dia, o pequeno-almoço. 
Um pequeno-almoço completo deve ser composto por leite 
ou derivados, como leite, iogurtes ou queijo; por cereais ou 
derivados, preferencialmente integrais e sem adição de açúcar, 
como pão escuro, cereais e bolachas com baixo teor de açúcar; 
e uma peça de fruta da época, uma vez que quando madura é 
mais rica em vitaminas, minerais e antioxidantes. 
O consumo de um pequeno-almoço equilibrado tem efeitos 
positivos no desenvolvimento das crianças e adolescentes, no 
aproveitamento escolar e bem-estar físico.

A meio da manhã é necessária uma refeição mais ligeira, 
evitando ficar mais de três horas em jejum, mas também comer 
demais, impedindo a sensação de fome com o aproximar 
do momento do almoço. Normalmente, constituído por dois 
grupos alimentares, do lanche da manhã podem fazer parte 
uma peça de fruta e um iogurte ou queijo ou até, acompanhar 
a fruta ou o iogurte com uma mão de frutos oleaginosos como 
nozes e amêndoas.

À tarde, o lanche deve ser mais completo, semelhante ao 
pequeno-almoço. Podendo incluir por exemplo: 1) um pão 
escuro com uma fatia de queijo e uma peça de fruta ou 2) um 
iogurte líquido, com menos de 10 gramas de açúcar por 100 
gramas, e um pão escuro com compota ou 3) uma peça de fruta, 
um iogurte sólido e três a cinco bolachas maria ou torrada.

Nas refeições principais, a sopa, que normalmente é esquecida 
durante as férias, deve ser recuperada. Rica nutricionalmente, 
é uma das formas mais fáceis de comer vegetais e de ajudar a 
manter a saciedade até ao momento do lanche. Com a ajuda da 
ementa escolar é possível alternar o conduto (carne, peixe, ovo 
ou, até, leguminosas), o acompanhamento de cereais (arroz, 
massa ou batata) e de hortícolas entre o almoço e o jantar, 
possibilitando uma alimentação mais variada, equilibrada e 
completa.

Além destes, existem outros hábitos, muitas vezes esquecidos, 
que devem ser recuperados pela sua extrema importância, 
como beber água diariamente, dando especial atenção às 
crianças pequenas uma vez que precisam da ajuda dos adultos 
para beberem água com frequência; praticar exercício físico e 
dormir o número de horas adequadas para a idade.

Não há desculpas! Os hábitos saudáveis são a base para uma 
vida saudável, vivendo com energia e felizes.
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Rendimento Escolar e o 
Equilíbrio Nutricional 
O rendimento escolar das crianças é um fator muito importante 
e a alimentação, o equilíbrio nutricional, a prática de atividade 
física e um sono adequado, ajudam a melhorar este processo. O 
desequilibro nutricional, como o excesso de peso e a obesidade, 
afeta não só a saúde física, mas também, a saúde mental e os 
resultados cognitivos, estando a aprendizagem e a memória 
comprometidos enquanto o problema nutricional existir.
A energia fornecida pelos alimentos consumidos parece ser a 
característica da alimentação que mais afeta o desempenho 
cognitivo. Sendo o cérebro, um órgão que usa os hidratos de 
carbono presentes nos alimentos como principal “combustível” 
para funcionar, tanto o consumo excessivo, como a sua 
insuficiência terão efeitos indesejados no rendimento escolar.
Para além da energia, a alimentação fornece outros nutrientes 
essenciais para o funcionamento cerebral como os ácidos 
gordos, presentes nas gorduras saudáveis, os aminoácidos, 
que fazem parte das proteínas, e ainda algumas vitaminas e 
minerais que exercem papéis importantes na atividade cerebral.
Não é por acaso, que frequentemente, se recomende o 
consumo de várias refeições ao longo do dia como forma de 
evitar a fadiga e manter a atenção. As refeições das crianças ao 
longo do dia são essenciais para um bom desempenho escolar 
e os hábitos alimentares saudáveis são um dos fatores que 
permite atingir bons resultados escolares.
O dia deve começar sempre pelo pequeno-almoço. A meio da 
manhã, não será necessária uma refeição muito energética, 
afinal o almoço está próximo e é preciso ter apetite! Nesta 
refeição, os frutos gordos são uma boa opção para ajudar a 
manter a concentração. 
Depois de um almoço composto por sopa, prato completo e 

fruta, a energia é reposta, sendo suficiente para brincar e depois 
retomar as atividades letivas com atenção. 
O lanche da tarde deverá ser mais energético que o da manhã, 
sendo o momento ideal para um pão escuro com queijo ou 
fiambre ou compota sem açúcar, acompanhado pelo leite 
escolar ou um iogurte líquido. Ao chegar a casa, poderá ser 
necessário um pequeno lanche antes do jantar, mantendo a 
energia necessária para o momento dos trabalhos de casa. 
Aqui, um lanche semelhante ao lanche da manhã será uma boa 
opção.
Ao chegar a hora de deitar, que deverá permitir uma noite de 
sono adequada, poderá ser necessário comer um iogurte ou 
beber um copo de leite como forma de evitar muitas horas 
noturnas em jejum.
A par de uma alimentação saudável, a prática de exercício 
físico também é importante. Uma vez que contribui para a 
saúde mental e melhorarias no que diz respeito à concentração 
e aprendizagem, além de que também permite manter um 
estado nutricional equilibrado.
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OVO - a colina, um composto presente na gema, e outros nutrientes, 
têm um impacto positivo na formação dos neurónios e na reparação das 
células cerebrais.

FRUTOS GORDOS - como avelãs, amêndoas ou nozes, têm na sua 
composição ácidos gordos e vitaminas E e B6 que protegem as células e 
artérias cerebrais e ajudam na memória.

PEIXE AZUL - como o salmão e a sardinha, ricos em proteínas e ácidos 
gordos ómega-3, estes peixes ajudam a melhorar o desempenho cerebral 
e previnem o declínio cognitivo.

FRUTOS VERMELHOS - como os morangos, framboesas, mirtilos e outras 
bagas, têm na sua composição flavonoides com efeito antioxidante, 
ajudando a melhorar a comunicação entre os neurónios e a memória, 
atenção e raciocínio.

CACAU - presente em maior quantidade no chocolate negro, com 
pelo menos 70% de cacau, contém na sua composição substâncias 
antioxidantes, que melhoram as funções do cérebro, como a memória, e 
protegem as células cerebrais de compostos nocivos.
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