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Nota: as constituições das refeições 
representadas neste desdobrável são 
meramente ilustrativas, devendo-se primar 
pela variedade nos alimentos ingeridos ao 
longo do dia.  

 
 
 
 

Um dia 
Alimentar 
Saudável 
FAÇA PELA SUA SAÚDE,  

ESCOLHA UMA 
ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

 
 
 
 

Pequeno Almoço 

Almoço 

Lanche 

Jantar 
Semelhante ao almoço 

Ceia 



 

O dia alimentar refere-se às refeições 
que são feitas e ao que é ingerido em 
cada uma delas.  

Um dia alimentar saudável não 
significa grandes quantidades de 
alimentos nas refeições, mas sim fazer 
várias refeições ao longo do dia. 

Sabe quantas refeições 
deve fazer ao longo do dia? 
 

São aconselhadas 5 a 6 refeições por 
dia: 

Ø pequeno-almoço; 
Ø meio da manhã; 
Ø almoço; 
Ø lanche; 
Ø jantar; 
Ø ceia. 

 
As refeições devem ser feitas de 
modo a não passarem mais de 3 
horas 30 minutos sem comer. 

 

O PEQUENO-ALMOÇO 
É a refeição mais importante do dia, 
é o quebrar de um período de jejum 
noturno. 
O pequeno almoço deverá ser 
constituído por leite ou derivados 
(por exemplo iogurte) pão ou 
derivados (por exemplo cereais) e 
uma peça de fruta. 

 
 
 

 

ALMOÇO E JANTAR 

O almoço e o jantar devem ser 
sempre constituídos por 3 
momentos: sopa de legumes, 
segundo prato (¼ de carne ou 
peixe mais ¼ de arroz massa ou 
batata mais ½ de legumes) e 
sobremesa.  

 

AS MERENDAS  
Entre as refeições principais  é 
importante fazer pequenos lanches 
(merendas), por forma a não passar 
mais de 3h30 min sem ingestão de 
alimentos.  
Ficam algumas sugestões para as 
suas merendas.  

  
 
 

 
 

 
 

A CEIA  
A ceia deve ser feita quando o jantar 
for muito cedo. Seguidamente 
ilustram-se alguns exemplo do que 
pode ser a sua ceia. 
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