
 

 

 

 

 

 

 

PLANO ALIMENTAR: CRIANÇA 

 Ingerir no mínimo 2 litros de água por dia; 
 Realizar no mínimo três vezes por semana uma 

atividade física;  
 Evitar o consumo de açúcar refinado, refrigerantes e 

frituras;  
 Realizar refeições em um intervalo de no máximo 3 

horas;  
 Buscar realizar suas refeições com calma e tempo; 
 Evitar o consumo de salsicha, presunto, paio, 

linguiça, Blanquet de Peru ou peito de peru, 
hambúrguer; 

 Evitar o consumo de balas, chocolates e 
sorvetes diariamente Aumentar o consumo de 
frutas, verduras e legumes 

 
 

CAFÉ DA MANHÃ 

Vitamina da BARBIE ou HOMEM ARANHA:  

5 morangos ou 1 fatia de melancia ou 1 goiaba + 2 fatias finas de beterraba + 
200 ml de leite integral + 1 colher de chá de melado ou açúcar mascavo (Tomar 
300 ml) + 2 fatias de pão de forma ou 1 pires de cuscuz de milharina ou 1 pedaço 
pequeno de aipim ou inhame ou batata doce com 1 fatia de queijo branco ou 1 
ovo mexido 

ANTES DO ALMOÇO 

1 fruta (olhar na lista de substituição as quantidades) 
 
 

 

 

 



 

 

ALMOÇO E JANTAR  

Montar o prato conforme as indicações abaixo: 
 5 porções de legumes crus ou refogados que correspondem à 1/2 prato 

bem servido de legumes variados (1 colher de sopa de semente de chia) 
Brócolis, berinjela, tomate, vagem, couve-flor, cenoura, beterraba, chuchu, 
abobrinha, pepino, pimentão, jiló, couve- manteiga, quiabo, alcachofra, abóbora 

 Folhas verdes a vontade: Temperar salada com limão, 1 fio generoso de 
azeite (não usar molhos e se adicionar sal coloque o mínimo possível). 

Você Deverá Ingerir 1 Porção de Cada Grupo Abaixo 

(OLHAR LISTA DE SUBSTITUIÇÃO!!) 

1 porção do grupo de proteína que corresponde à escolha de 1 das opções 
abaixo (escolher um dos itens), 1 PEDAÇO DA PALMA DA MÃO COM SEM OS 
DEDOS 

 1 filé de frango grelhado ou 
 Coxa ou sobrecoxa (sem pele) ou 
 1 filé de tilapia ou 
 1 filé linguado ou 
 Patinho moído (1 COLHER DE ARROZ CHEIA) 
 Lombo cozido 
 Merluza ou badejo 

 
1 porção de carboidratos que correspondem à (escolher um dos 
itens): 5 colheres de sopa: 

 Arroz integral 
 Macarrão integral (2 pegadores cheios) 
 Arroz branco (adicionar brócolis ou cenoura em pedaços menores)  
 Usar feijão, lentilhas ou ervilha (1 concha cheia) 
 Suco de fruta (200 ml) OU 1 quota de fruta OU SOBREMESA (PICOLÉ DE 

FRUTA, BATER 1 FRUTA COM 300 ml de iogurte + 1 xícara pequena de 
mel (apenas para crianças maiores de 2 anos, levar na geladeira em 
formas de picolés e consumir 2 unidades) 

LANCHE DA TARDE 
 

Vitamina de fruta (200 ml de leite integral + 1 quota de fruta) OU 200 ml de iogurte OU 
200 ml de suco de fruta + Tapioca ou Biju (3 colheres de sopa da goma de tapioca + 1 
fatia de queijo branco) OU 1 pedaço pequeno de batata doce ou aipim ou inhame + 1 
ovo mexido OU 1 banana da terra com queijo branco 

 

 


