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EM MÊS DE VOLTAR À ESCOLA…  
COMO SÃO OS SNACKS DOS SEUS FILHOS? 
 
 Setembro é mês de voltar às rotinas e o regresso às aulas é uma das principais alterações, pois implica 
novos horários, preparação de refeições, mochilas, lancheiras e um ajuste na organização de todas as famílias. 
 Por vezes, a falta de tempo leva os pais a optarem por snacks práticos de forma a gastarem menos 
tempo na preparação da lancheira ou até para facilitarem a organização dos filhos na preparação dos seus 
próprios lanches. Contudo, a maioria destes snacks são produtos alimentares muito processados e nem sempre 
são equilibrados, especialmente se o consumo dos mesmos for frequente. 
 
 Na tabela seguinte comparamos as principais opções de lanche de muitas crianças nas nossas escolas. 
Comparamos os produtos mais processados entre eles, mas também com a tradicional Sandes de queijo (1 
unidade de pão de mistura com 1 fatia de queijo flamengo). 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Analisando esta tabela, observa-se que os produtos Chipicao® e Bollycao® são os que apresentam 
maior valor calórico ao contrário das Bolachas de Água e sal, em que um pacote fornece 56 kcal, o valor mais 
baixo desta lista. Também conseguimos perceber que, por dose individual, a Sandes de queijo surge a meio da 
lista pois apresenta um valor intermédio de energia (calorias), contudo todos os alimentos processados, à 
excepção das Bolachas Maria e das Bolachas de Água e sal, têm maior teor de gordura e menor teor de proteína 
do que essa sanduíche. O tamanho do produto alimentar e a respetiva saciedade, assim como a presença de 
muitos ingredientes, nomeadamente corantes e conservantes, também devem ser tidos em conta na escolha das 
melhores opções.   

    

Bolachas Prince Mini® 
(1 saqueta=40g) 

204 kcal 
25,2g Glícidos 

10g Lípidos 
2,52g Proteína 

Donuts® 
(1 unidade) 

201 kcal 
22,5g Glícidos 

11g Lípidos 
2,6g Proteína 

Sandes de queijo 

185 kcal 
26,9g Glícidos 

3,5g Lípidos 
10,5g Proteína 

Kinder Délice® 
(1 unidade) 

177 kcal 
22,9g Glícidos 

8,8g Lípidos 
2,1g Proteína 

Bolachas Belgas® 
(1 saqueta=4 bolachas) 

173 kcal 
26,1g Glícidos 

6,6g Lípidos 
2,4g Proteína 

Milka Chocowafer® 
(1 disco) 

161 kcal 
16,8g Glícidos 

9,3g Lípidos 
2g Proteína 

Milka Cake&Choc® 
(1 unidade) 

153 kcal 
20g Glícidos 
7,4g Lípidos 

1,9g Proteína 

Bolachas Tosta Rica 
MiniGo® 

(1 saqueta=8 bolachas) 

140 kcal 
21,9g Glícidos 

4,8g Lípidos 
1,8g Proteína 

Manhãzitos® 
(1 unidade) 

123 kcal 
17,2g Glícidos 

4,6g Lípidos 
2,9g Proteína 

Barra cereais Chocapic® 
(1 barra) 

102 kcal 
15,3g Glícidos 

3,5g Lípidos 
1,9g Proteína 

Bolachas Maria Júnior 
Vieira® 

(1 sqqueta=5 bolachas) 

99 kcal 
18,1g Glícidos 

2,1g Lípidos 
1,7g Proteína 

Bolachas Água e sal 
Júnior Vieira® 

(1 saqueta=5 bolachas) 

56 kcal 
9,4g Glícidos 
1,4g Lípidos 

1,2g Proteína 
 

Bollycao® Clássico 
(1 unidade) 

236 kcal 
31,9g Glícidos 

9,7g Lípidos 
4,5g Proteína 

Bolachas BelVita® 
(1 saqueta=4 bolachas) 

218 kcal 
33,0g Glícidos 

7,0g Lípidos 
3,9g Proteína 

Bolachas Oreo® 
(1 saqueta=4 bolachas) 

209 kcal 
29,9g Glícidos 

8,4g Lípidos 
2,4g Proteína 

Chipicao® Clássico 
(1 unidade) 

236 kcal 
25,5g Glícidos 
14,8g Lípidos 
2,9g Proteína 
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 Outras possibilidades também versáteis e práticas são as frutas, os legumes, os frutos secos e os 
lacticínios, e devem ser incluídos para uma alimentação variada e fornecedora de todas as necessidades 
nutricionais. 


