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MERENDAS SAUDÁVEIS NO COLÉGIO DOS SALESIANOS DO PORTO     

 

No dia 3 de Novembro, ao final da tarde, a Equipa Passe do Bonfim realizou, com a colaboração da Ana 

Fidalgo, Enfermeira do Colégio dos Salesianos do Porto, mais uma iniciativa PASSE com os Encarregados de 

Educação dos alunos do pré-escolar e 1º ciclo.  

O que queremos para os nossos filhos? O que podemos fazer? Que importância damos à alimentação e que 

escolhas fazemos? Como é que a alimentação é um determinante protetor da saúde de toda a família? 

Foram as questões centrais deste encontro. 

 
                              

Num exercício de partilha, os encarregados de educação indicaram que merenda trouxeram os filhos para a 

escola, e a sua perceção quanto ao que consideram ser uma merenda saudável. 

E o que queremos? Lanches 5 Estrelas!  

Os lanches 5 Estrelas são merendas saudáveis que devem incluir leite ou iogurte ou queijo + pão com 

manteiga ou fiambre ou compota + fruta (preferência) ou sumos 100% fruta ou néctares com teor mínimo 

de 50% de fruta. 

Temos abaixo os seguintes exemplos:  

a) leite branco + pão com manteiga + 1 peça de fruta (maçã, pera, banana, tangerina, etc.). 

b) leite escolar + pão com manteiga + 1 peça de fruta 

c) iogurte + pão com fiambre + 1 peça de fruta 

d) pão com queijo + 1 peça de fruta 

e) pão com queijo + 1 sumo 100%  

f) pão com queijo + 1 néctar com 50% de fruta (no mínimo) 
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g) pão com compota com 45% de fruta (no mínimo) e 1 iogurte líquido com baixo teor de gordura e 

açúcar e sem edulcorante 

Esta atividade pode ser encontrada no Programa PASSE, na Dimensão Curricular - PAS3. 

 Para saber mais sobre as atividades do Programa PASSE basta consultar http://www.passe.com.pt/  

As nossas escolhas enquadram-se nas merendas saudáveis? Sim ou não? http://www.passe.com.pt/ 

As recomendações para crianças e jovens sobre o consumo das porções de todos os grupos de alimentos, 

lacticínios, cereais e fruta podem ser encontradas no Folheto explicativo da nova roda dos alimentos da DGS:  

https://www.dgs.pt/promocao-da-saude/educacao-para-a-saude/areas-de-intervencao/alimentacao.aspx 

 

Que estratégias desenvolver com os nossos filhos nas escolhas alimentares mais saudáveis? 

O envolvimento dos nossos filhos no planeamento, preparação e confeção das refeições. 

As refeições em família com missões e desafios constituem passos para um presente saudável! 

 

 

A Equipa PASSE Bonfim do Aces Porto Oriental  

Debora Cláudio, Nutricionista  

Isabel Moita, Médica de Saúde Pública 

Patrícia Andrade, Psicóloga  

Sandra Almeida, Técnica Saúde Ambiental  
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