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Refrigerante 

 



Atividade classificando os alimentos pelo 
Semáforo do Lanche Escolar. 

Vermelho: lanches de maior risco 
Amarelo: opções com moderação 

Verde: lanches mais saudáveis 



Foram relacionados os lanches comumente 
encontrados nas lancheiras... 



Sorteamos os nomes de lanches e os alunos classificaram pela 
cor do semáforo dos lanches. 



Os alunos não tiveram dificuldade em classificar os lanches.  
Resultado que nos mostra que não falta esclarecimento, portanto, devemos 

trabalhar o incentivo pela escola e família. 
 



Na atividade trabalhamos como sempre que não há proibições, porém devemos nos 
atentar ao consumo constante dos alimentos de maior risco, pois podem promover 

doenças. 



CUIDADO COM O LANCHE É CUIDADO COM A SAÚDE. 
O lanche não é considerado refeição principal, porém é consumido continuamente 

e pode promover saúde ou doença. 



OS LANCHES DE MAIOR RISCO são ricos em gordura, sódio ou 
açúcar. 



Os lanches de risco devem ser desestimulados. 



Precisamos ter tempo para um lanche adequado,  
do que perder tempo com doenças. 



Os refrigerantes estão claramente estabelecidos na literatura 
como alimento de risco à saúde. 



As frutas são ótimas fontes de vitaminas e minerais e uma 
opção fácil de incluir no lanche. 



Eles sabem que os embutidos são considerados como alimentos de 
risco. Vamos então protegê-los! 



O costume do que compramos é o que 
 promoverá saúde ou doença! 



O equilíbrio é sempre a melhor medida! 



O que escolhemos hoje prevalecerá amanhã! 



Os alunos sabem que o lanche também contempla prazer e que até 
um chocolate pode ser incluído no lanche eventualmente. 

Um chocolate com até 30g é a recomendação. 



Observe a lista de lanches (ANEXO) e suas classificações. 



Vamos incentivar juntos para um lanche mais saudável. 



Avalie as escolhas para a lancheira. 



Nossas escolhas alimentares são determinantes para o estado de saúde. 



Hoje no mercado há opções mais saudáveis para quem não tem tempo. 



Consumimos o que colocamos dentro de nossas casas.  
Vamos ficar atentos! 

Nutricionista: Angelúcia F. Nascimento – CRN 20461/SP 
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