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Papel do ambiente escolar e familiar na 
alimentação das crianças

As crianças começam a expressar as suas “escolhas” ou “rejeições” alimentares desde muito cedo.

São muitos os fatores que podem influenciar os 
comportamentos alimentares: 

Fatores ambientais, onde incluímos a escola e a comunidade em que estamos inseridos.
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Fatores individuais (biológicos, cognitivos, culturais e religiosos); 

Influências da família e amigos; 

Guia para educadores - Alimentação em idade escolar. APN. 2013;

Educação Alimentar em Meio Escolar Referencial para uma Oferta Alimentar Saudável. DGS. 2006.



Especialmente em idade

escolar, o exemplo dos 

pais e dos professores é 

um dos principais fatores

modeladores das 

preferências e hábitos

alimentares das crianças.

➢ Refeições formais, em família, favorecem a adoção de hábitos saudáveis.

➢ O ambiente deve ser calmo, leve, sem pressões, “discussões” e 
exigências;

➢ A refeição deverá ser a mesma para todos os membros da família. 

Em casa…

Guia para educadores - Alimentação em idade escolar. APN. 2013;



Na escola …
Além dos ensinamentos teóricos que possam ser transmitidos, deve
existir a promoção de um ambiente saudável, especialmente no que se
refere à disponibilidade alimentar.

A escola é o local onde as crianças passam mais tempo durante o dia, pelo que a educação 
alimentar tem que ser constante.

Guia para educadores - Alimentação em idade escolar. APN. 2013;



Os colegas, os professores e os pais são os principais 
modelos para as crianças, pelo que o exemplo que 

transmitem ao nível alimentar é imprescindível para 
uma boa alimentação. Em casa, com os pais ou na 

escola, as crianças devem sentir que existem regras 
para serem cumpridas, nomeadamente ao nível das 

refeições.

Educação Alimentar em Meio Escolar Referencial para uma Oferta Alimentar Saudável. DGS. 2006.



Estudo: “Caraterização dos hábitos
alimentares, antes e durante o período de 

confinamento, e do estado nutricional
atual, em crianças dos Agrupamentos de 

Escolas do Concelho de Vila Verde”



Caraterizar os hábitos alimentares, antes e durante o período de 
confinamento, e do estado nutricional atual, em crianças dos Agrupamentos

de Escolas do Concelho de Vila Verde

Objetivo geral

Metodologia 

População

Crianças pertencentes ao 4º ano de escolaridade, que frequentem a Escola Básica Nº1 
de Prado, Escola Básica Nº 2 de Vila Verde e Escola Básica de Moure e Ribeira do Neiva

Avaliação do estado nutricional, com
aferição do peso, da altura e da
perímetro da cintura.

A avaliação realizou-se 
com recurso:

Aplicação de um questionário de
administração direta preenchido
pelos Encarregados de Educação.



Resultados

Distribuídos: 176 
questionários

Recebidos: 134 
questionários

Amostra: 118 crianças

Média de idades= 10 anos
Min.= 9 Máx.= 1247% 53%

Doença crónica:
Sim  16,1%    Não  83,9%



Desporto

Sim - 61%
Média das horas por semana:

3 horas 

Não - 39%

Antes do confinamento

Durante o confinamento

Atividade Física

Diminuiu: 69,5%

Manteve-se: 22,0%

Aumentou: 8,5%

Média das horas por 
semana: 

1 hora e 45 minutos:



Média de horas diárias de 
sono antes do confinamento

Média de horas diárias de 
sono durante o confinamento

< 8 horas

[8, 9[horas

[9,12] horas

> 12 horas

5,1 %

55,9 %

0,8 %

38,1 %

5,9 %

53,4 %

3,4 %

37,3 %



Número médio de refeições 
diárias antes do confinamento

Número médio de refeições 
diárias durante o confinamento

< 3
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6,8 %

20,3 %

18,6 %

52,5 %

5,9 %

16,1 %

28,8 %

42,4 %

> 6 1,7 % 6,8 %



Média de horas em frente a 
ecrãs/telas antes do confinamento

Média de horas em frente a 
ecrãs/telas durante o confinamento

< 30 minutos

[30, 60[minutos 

[1, 2[horas

[2, 3[horas

11 %

31,4 %

15,3 %

35,6 %

0,8 %

3,4 %

28,0 %

27,1 %

> 3 horas 6,8 % 40,7 %



Mudança do consumo alimentar no período de 
confinamento

Houve mudança do consumo alimentar em período de confinamento?

Sim: 66,9% Não: 33,1%

Sentiu mais necessidade de comer 

Alterou o apetite devido à mudança de horários

O facto de passar mais tempo em frente a ecrãs deu-lhe mais 
vontade de petiscar

Mais tempo livre 

Maior variedade/quantidade de alimentos disponíveis em casa 

Menor variedade/quantidade de alimentos disponíveis em casa 

30,5%

19,5%

21,2%

28%

26,3%

0,8%



Caracterização dos hábitos alimentares 
durante o confinamento

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Outras bolachas ou biscoitos

Pão branco ou tostas

Flocos de cereais (aveia, muesli, corn-flakes, chocapic, etc.)

Fiambre, chouriço, salpicão, presunto, bacon, salsichas, etc

Fruta: manga, banana, pera, tangerina, etc

Sopa de legumes

Frequência do consumo durante o confinamento comparativamente ao período pré-
confinamento



Avaliação Nutricional

Estado Nutricional

Percentagem (%)
Baixo Peso 8,6

Peso Normal 41,4

Excesso de Peso 18,1

Obesidade 31,9

Total 100,0



Alimentação saudável 

Assim, o consumo de alimentos de qualidade e em bom estado de conservação deverá ir
ao encontro das necessidades diárias das crianças e incluir necessariamente os diferentes
alimentos dentro de cada grupo da nova Roda dos Alimentos, nas porções indicadas.

Na idade escolar, tal como em outras fases do crescimento e desenvolvimento da 
criança, a alimentação saudável é um dos fatores determinantes para o normal e 

concordante crescimento, desenvolvimento e promoção da sua saúde , prevenindo 
por outro lado, doenças associadas à má alimentação.



Recomendações 
gerais 

A alimentação deste grupo etário deve

proporcionar um adequado crescimento

e desenvolvimento e, ao mesmo tempo,

permitir uma atividade física importante

e ser adequada para desenvolver as

atividades escolares de forma satisfatória.

Guia para educadores - Alimentação em idade escolar. APN. 2013;

Gregório MJ, Lima R, Sousa SMd, Marinho R. Guia para Lanches Escolares Saudáveis. DGS; DGE. 2021.



1 Começar sempre o dia com um pequeno-almoço equilibrado e saudável

O pequeno-almoço é a primeira refeição do dia e uma das mais importantes, pois garante que o dia comece com

toda a energia necessária ao bom funcionamento do organismo.

2 Fazer cerca de 5 a 6 refeições por dia

3

É importante que as crianças comecem desde cedo a perceber a necessidade de fazerem várias refeições por dia,

não saltando nenhuma.

Não fazer intervalos entre as refeições superiores a 3h30



4
Fazer uma alimentação completa, variada e equilibrada, seguindo os

princípios da Roda dos Alimentos

➢ Devemos incentivar as crianças a comer alimentos de cada grupo da Roda dos Alimentos e beber água

diariamente. Comer em maior quantidade alimentos dos grupos com maior dimensão e em menor quantidade

alimentos dos grupos mais pequenos.



5 Mastigar os alimentos devagar e num ambiente calmo

6 Comer mais fruta e hortícolas

Comer fruta e hortícolas nas quantidades necessárias é a regra de ouro da alimentação saudável. 

➢ Garantir o consumo de sopa no início das refeições principais (almoço e jantar);

➢ 3 peças de fruta por dia;

➢ Presença de hortícolas no prato é também desejável;



7 Beber mais água e menos bebidas açucaradas

As bebidas açucaradas (bebidas refrigerantes, néctares e sumos de fruta) são um dos produtos alimentares que 

mais contribuem para a ingestão de açúcar nas crianças e adolescentes. 

➢ Reduzir o seu consumo e promover em alternativa o consumo de água nas crianças é central para uma

alimentação saudável;

➢ Outras alternativas poderão ser as águas aromatizadas;

➢ Beber diariamente pelo menos 1,5 l de água.



8 Evitar os snacks hipercalóricos, ricos em sal, açúcar e gordura

➢ A estratégia mais eficaz para evitar o consumo excessivo destes produtos alimentares é seguramente não

comprar e substituir estes alimentos por outros mais saudáveis, mas saborosos na mesma. Exemplos: gelatinas,

fruta, frutos gordos ao natural, iogurtes, palitos de hortícolas (cenoura, tomate, pepino …), ovos cozidos, etc.

9 Confecionar os alimentos de forma saudável

Confecionar os alimentos de forma saudável é imprescindível para preservar ao máximo o seu valor nutritivo.

➢ Dar preferência a grelhados, salteados, cozidos ou assados e estufados ao natural (com pouca gordura).

➢ Moderar o uso de gorduras de adição, dando preferência às gorduras de origem vegetal como o azeite;

➢ Remover as gorduras visíveis das carnes antes de cozinhar;

➢ Utilizar uma baixa quantidade de sal nas confeções culinárias e privilegiar o uso de ervas aromáticas e

especiarias para o tempero;



10 Aliar uma alimentação saudável a uma prática diária de atividade

física moderada

Aliada a uma alimentação saudável deve existir sempre uma prática regular de atividade física.

➢ O sedentarismo para além de não favorecer o crescimento pode ser uma das causas do desenvolvimento de

excesso de peso ou obesidade;

➢ As crianças devem fazer 60 minutos diários de atividade física moderada.



Merendas 
saudáveis

• As merendas das crianças também podem ser

preparadas em casa e levadas para a escola, pelo

que uma escolha alimentar saudável é

fundamental.

• Incluir as crianças na escolha é também

importante, para que elas se sintam envolvidas na

tomada de decisão.

• As merendas não devem ser monótonas, mas sim

variadas e criativas, existindo muitas

possibilidades, sem grande consumo de tempo na

sua preparação.

Gregório MJ, Lima R, Sousa SMd, Marinho R. Guia para Lanches Escolares Saudáveis. DGS; DGE. 2021.



Que alimentos incluir nas merendas?

Leite e derivados Fruta
Cereais e 
derivados

➢ 200 mL leite meio-gordo

➢ 1 iogurte sólido ou líquido

➢ 1 fatia fina de queijo (20 g)

1 porção de leite e 
derivados corresponde a:

1 porção de fruta: 

➢ 100-150 g

1 porção de cereais e 
derivados corresponde a: 

➢ 50 a 60 g pão

OPTE POR CEREAIS E 
DERIVADOS INTEGRAIS 

NOS LANCHES (MANHÃ/ TARDE) INCLUA, PELO MENOS, UM ALIMENTO DO GRUPO 
DOS LATICÍNIOS, 1 PEÇA DE FRUTA E UM ALIMENTO DO GRUPO DOS CEREAIS.



Também poderá optar por: 

Hortícolas
Frutos gordos e 

oleaginosos
Leguminosas

➢ 90-100 g de hortícolas crus 
ou 

➢ 45-50 g de hortícolas 
cozinhados 

➢ 20 amêndoas ou avelãs ou 
amendoins 

➢ 5 nozes 
➢ 1 c. sobremesa de pasta 

(manteiga de amendoim)

Os frutos gordos podem ser consumidos
inteiros ou podem ser triturados até
obter uma pasta para barrar no pão.

➢ 3 colheres de sopa cozinhadas 
(80 g)

As leguminosas podem ser incluídas
nos lanches na forma de pasta para
barrar no pão ou noutros formatos
mais originais.



Obrigada pela 
atenção!


