
 

 

Barra Mansa, 07 de fevereiro de 2020. 

“Um lanche ideal deve ser nutritivo, saudável, saboroso e variado, contribuindo assim para o crescimento e 
desenvolvimento das nossas crianças.” 

Dra. Luciana Marinho Bastos Furtado / Pediatra e Nutróloga 
Srs. Pais e/ou Responsável: 

A oferta de uma alimentação saudável para as crianças é um ato de cuidado e de amor, essencial ao crescimento e 

desenvolvimento adequados e à manutenção da saúde. A família e a escola são elementos chave no processo de 

educação alimentar infantil, devendo estimular, apoiar e tornar disponível e acessível o consumo de alimentos que 

promovam a saúde, prevenindo carências nutricionais.  

 

 

Observações importantes: 

 Estudos afirmam que o ato de se alimentar em grupo pode estimular a criança a experimentar novos sabores 

e texturas. 

 Utilize sempre merendeiras térmicas, fazendo sua higienização diariamente. 

 Ao preparar a merenda escolar de seu filho é importante que tenha como opção: fruta (fruta in natura, salada 

de frutas ou suco) carboidratos (bolo simples e, de preferência, caseiro, sanduíche de pão de forma, pão 

sírio, granola, aveia...), lácteos (iogurte, leite, queijo, requeijão, ricota...) sempre acompanhado de um líquido 

que na maioria das vezes poderá ser água.  

 Quanto às frutas, mande picadas em potinho e traga talher na merendeira. 

 Ao trazer suco natural feito em casa, chá gelado ou leite com cacau o ideal é que seja enviado em garrafa 

térmica, para manter a temperatura e conservar a bebida.  

 O que não deve entrar na lancheira: balas, embutidos, frituras, refrigerantes, salgadinhos de pacote e 

biscoitos com gordura trans. 

 Pães, biscoitos, coockies e bolinhos integrais são melhores opções. 

 Lembramos que temos kit lanches disponíveis na lanchonete do Colégio, onde contamos com a presença 

diária de uma nutricionista.   

 As crianças com restrição alimentar deverão seguir a orientação médica.  

 É importante lembrar que a merenda no Colégio é apenas uma das várias refeições que a criança deve fazer 

ao dia. O equilíbrio de todo o dia é que a manterá em estado nutricional adequado. 

Atenciosamente, 

 

Jenian Marins Aguiar Camatta 

Coordenadora da Educação Infantil 

 

Segunda- feira  

1ª opção: Suco ou água de coco + sanduíche 

de pão de forma (pode ser integral) com queijo 

branco ou mussarela ou ricota 

2ª opção: Leite com cacau em pó + fruta 

inteira + pão de queijo  

Terça-feira  
1ª opção: Iogurte + salada de frutas + biscoito 

salgado (cream cracker) 

2ª opção: Leite com cacau em pó + biscoito 

doce (sem recheio) ou bolo simples  

Quarta-feira 
1ª opção: Iogurte + fruta picada + cereais ou  

aveia 

2ª opção: Chá gelado + pão integral ou pão 

sírio com requeijão ou queijo branco ou ricota 

+ fruta picada 

Quinta-feira 

Suco ou água saborizada + biscoito de 

polvilho + rolinhos de mussarela 

# caso a opção seja água saborizada, a criança 

poderá trazer fruta  

 Sexta-feira 
Iogurte ou leite com cacau em pó + fruta 

inteira + bolo simples  

 

Sugestão de 

cardápio 

Verbinho 


