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PROJETO LANCHEIRA + DESENVOLVIMENTO DE SUSTENTABILIDADE 

 

O Projeto Lancheira Ofélia tem como objetivo auxiliar as famílias na composição das lancheiras 

e oferecer opções de lanches nutritivos e saudáveis desde cedo aos estudantes da Educação 

Infantil, G1 ao G4 e 1 Ano do Fund.1. Claro que, fica a dica para as famílias de todos os 

estudantes do Ofélia. 

A correria do dia a dia nem sempre nos ajuda a ter alimentos frescos e variados para esta tarefa. 

Muitas vezes, além da falta de tempo, também é difícil ter criatividade e disposição. 

Estes lanches certamente irão contribuir para um ser humano mais bem resolvido com a questão 

alimentar! Vale lembrar que, devemos evitar descartaveis e embalagens. Prefiram os potes e 

utensílios reutilizáveis, assim como, garrafinhas de aluminio ou plastico rigido. Colaborando assim, 

com o Política de Sustentabilidade adotada no Ofélia. 

Confira a descrição do cardápio e sua composição elaborados pela nutricionista do colégio:  

FRUTA + BEBIDA + CARBOIDRATO + PROTEÍNA 

 

Detalhamento dos Alimentos 

Frutas: as frutas são entregues regularmente por um fornecedor especializado. Algumas, como 

banana, maçã e laranja estão presentes semanalmente no cardápio, enquanto outras variam 

de acordo com a sazonalidade. Dependendo do grau de maturação da fruta durante a 

semana, ajustamos a programação do cardápio. 

 

Sucos de frutas: para alguns sabores usamos fruta in natura e, para outros, polpa de fruta 100% 

natural, sem conservantes ou corantes. Para sucos mais azedos, adicionamos açúcar demerara 

orgânico, sempre em quantidades mínimas possíveis. 

 

Iogurte: só utilizamos iogurte natural integral, acrescidos de fruta ou polpa de fruta. 

 

Leite: semidesnatado ou Ninho. Acrescentamos fruta ou cacau em pó, com pequenas 

quantidades de açúcar demerara. É importante reforçar que não utilizamos achocolatados no 

preparo e nem bebidas lácteas prontas. 

 

Bolos: elaborados pelas funcionárias do colégio, são feitos com quantidades reduzidas de 

açúcar demerara orgânico em relação às receitas tradicionais e metade da farinha de trigo é 

substituída por aveia em flocos finos ou farelo de aveia ou farinha de trigo integral. 
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Pães: fornecedores de ótima procedência e algumas receitas caseiras são implementadas no 

nosso cardápio. 

 

Quibes ou nuggets: elaborados de forma caseira pela equipe do colégio. 

 

COMO PREPARAR UMA LANCHEIRA SAUDÁVEL EM CASA? 

 

As crianças podem participar no processo de montagem da lancheira. Isso ajuda a despertar o 

interesse pela alimentação saudável. O importante é combinar, além de uma bebida, três 

grupos alimentares ao preparar o lanche: REGULADORES, CONSTRUTORES E ENERGÉTICOS. 

 

Algumas sugestões de cada grupo: 

Reguladores (frutas, legumes e verduras): 

Além de serem nutritivos, as suas cores deixam o lanche mais atrativo. Muitas vezes maçã e 

banana são frutas práticas, mas que as crianças enjoam. Uva, morango, manga, melão ou 

melancia picados ajudam a diversificar o cardápio. Tomate cereja, cenoura baby e milho 

também são opções nutritivas que agradam bastante. 

Construtores (proteínas como queijos, iogurtes, leite, ovos e carnes): 

Para o preparo de sanduíches, pastas de ricota, cottage, atum ou de frango são ótimas opções 

proteicas. Envolva o sanduíche em papel filme, isso protege e evita que o aroma do mesmo não 

interfira no sabor da fruta. 

Energéticos (pães, biscoitos e bolos): 

Prefira as versões integrais de pães, bolos caseiros ou biscoitos.  

Para beber: 

Uma grande dúvida são os sucos. É difícil mandar os naturais, porque muitos perdem o gosto e os 

nutrientes se não consumidos imediatamente. Para evitar que isso aconteça, faça sucos mais 

concentrados e congele-os em formas de gelo. No momento de levar, adicione os cubos 

congelados na garrafa térmica e complete com água. Assim, o suco irá descongelar aos poucos 

até a hora do lanche.  

Existem também, sucos de caixinha mais saudáveis, do tipo 100% integral, como os de uva, 

laranja ou maçã.  

Água fresquinha e água de coco são boas alternativas. 
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O que deve ficar fora da lancheira: 

Biscoitos recheados, salgadinhos, refrigerantes, bebidas isotônicas, frituras, balas e 

achocolatados prontos são produtos repletos de açúcar, gorduras e conservantes, com 

pouquíssimo valor nutritivo. 

 

 

 

SUGESTÃO PARA A SEMANA: 

 

 

 

 

Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

Maçã 

Sanduíche de 

pão com cream 

cheese 

Iogurte 

Tomatinho com 

queijo branco 

Bolo caseiro 

integral 

Água de coco 

Banana 

Biscoito de 

polvilho integral 

Suco de uva 

100% integral 

Mexerica 

Biscoitos 

integrais 

Água de coco 

Morangos 

Milho cozido 

Iogurte 

 

 


