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PEQUENO ALMOÇO – Porque tomar? 

É a refeição + importante do dia  
 

 

Energia e Vitalidade 
 

 

    É a primeira refeição realizada após um 
longo jejum nocturno (10h ou mais) 

 

 

1 em cada 5 adolescentes vai para a escola em jejum:  
Falta de tempo; Falta de apetite matinal; Não identificam a sua 

importância 

 



Não tomar PA potencia: 

 Menor rendimento escolar 

 

 Menor coordenação e desempenho físico 

 

 Pior comportamento durante o dia 

(agitação, irritabilidade, má disposição geral) 

 

 Maior sensação de sonolência e fadiga 

 



Não tomar PA promove: 

Maior sensação de fome e apetite durante a manhã   

 

Ingestão de + alimentos, alimentos + calóricos e 

pobres a nível nutricional  

 

Excesso de peso/Obesidade 

 

Estudos demonstram que a toma de pequeno-almoço todos os 
dias está associada à redução de 30%-50% do risco de 

obesidade e de diabetes 



COMPOSIÇÃO DO PA 

 Deve representar 20% a 25% das necessidades 

energéticas diárias 

 

 Composto por hidratos de carbono, gorduras, 

proteína, fibra, vitaminas e minerais 

 

 Deve conter alimentos líquidos (promover 

hidratação) 

 



PA SAUDÁVEIS - Exemplos 

 1 peça de fruta (c/ casca) + 1 bolinha de mistura* 

+ 1 copo de leite mg simples/1 iogurte  

 

 1 batido (leite + 1 peça de fruta) + 1 bolinha de 

mistura* 

 

* manteiga, queijo flamengo magro, fiambre aves, 

marmelada, compota, queijo fresco 

 



PA SAUDÁVEIS - Exemplos 

 1  taça com aveia + 1 iogurte + 1 peça de fruta 

aos cubinhos  

 

 Papas de aveia com leite mg (c/ canela e 1/2 

peça de fruta ralada) 

 

Nota – Cereais integrais – muito ricos em açúcares simples 



TOMAR O PA EM CASA - Porquê? 

 A família está reunida e pais dão o exemplo 

 

 Permite escolhas mais saudáveis e baratas 

 

No café os alimentos são de consumo rápido 
(bolos, folhados,  batatas fritas, refrigerantes, leite 

achocolatado) 

 

Ricos em açúcares simples, gorduras saturadas e trans, 
e sal 



FALTA DE TEMPO? Estratégias 

 Deixar a mesa preparada na noite anterior  

 

 Deixar alguns dos componentes já preparados no 
frigorífico (ex: mistura de iogurte com aveia e/ou fruta) 

 

 Acordar 10-15minutos mais cedo - tempo médio de 
ingestão do pequeno-almoço 

 

 FALTA DE APETITE? – Ingerir algo leve como um iogurte 
ou 1 copo de leite e ir adicionando os restantes 
componentes, até constituir uma refeição completa. 

 



ALMOÇO NA ESCOLA? Sem dúvida 

 Sopa de repolho c/ 
feijão 

 Gratinado de 
bacalhau c/ batata e 
espinafres 

 Maçã golden 

 

505,5 Kcal 
17,6g Proteínas 

13,2g Gordura 

74,9g H.Carbono 

 

 Cachorro quente 
completo + 
Refrigerante de lata 

 

 

667 Kcal 
16g Proteínas 

23g Gordura 

103g H. Carbono (39g 
A.Simples) 



ALMOÇO NA ESCOLA? Sem dúvida  

 Sopa de macedónia 

 Peru estufado c/ 
massa espiral e 
salada de alface 

 Pêra 

 

525,8 Kcal 
30,1g Proteínas 

20,2g Gordura 

54,4g H. Carbono 

 Baguete de atum + 
Refrigerante de lata 

 

 

 

839,4Kcal 
22,3g Proteínas 

45,2g Gordura 

93,4g H. Carbono (43,4g 
A.Simples) 


