
ALIMENTAÇÃO DOS MAIS PEQUENOS
EM TEMPO DE QUARENTENA
Se nas escolas enfrentamos desafios alimentares, também em casa em tempo de 
quarentena, os desafios alimentares são arrojados, em especial com os mais pequenos. 
Importa antes de tudo reforçar o conselho de várias entidades de saúde: mantermos 
as nossas rotinas o mais parecidas possível, mesmo trabalhando/estudando a 
partir de casa. 

Se em tempos de trabalho e escola fora de casa, com horários e 
compromissos, reclamávamos a falta de tempo para dedicar à 
cozinha, agora mais do que nunca temos esse tempo e 
disponibilidade, podendo optar por alimentos e refeições menos 
processadas. Antes de tudo importa organizar e preparar as 
refeições e envolver a pequenada quer na tomada de decisão das 
refeições quer na preparação e confeção das mesmas. Tentar ter 
os alimentos adequados disponíveis é outra estratégia 
importante, em especial a sopa e os hortícolas para acompanhar 
quer as refeições principais quer os pequenos lanches. 

É expectável que fiquem mais tempo no sofá a ver televisão, no 
computador ou vídeo jogos, o que inevitavelmente leva a que existam 
sempre alguns petiscos e menos atividade e exercício físico. 
Mais do que em qualquer outra altura é fundamental disponibilizar 
e promover alimentos como fruta fresca, hortícolas como cenoura 
e tomate cherry por exemplo, iogurtes de aromas, gelatinas light, 
tremoços, pipocas sem óleo, sorvetes de água e fruta ou até 
mesmo gelados desde que em miniatura e/ou confecionados
em casa. Em especial nesta fase, alimentos que podem levar a um 
consumo compulsivo como bolachas e afins, batatas fritas, 
chocolates e afins e frutos gordos (sobretudo os fritos e salgados 
como os amendoins) devem não entrar em casa, além disso, é 
importante que diminua, tanto quanto possível, a quantidade de 
gordura em fritos, manteiga, molhos, enchidos e alimentos 
processados dado que são alimentos com elevado valor calórico e 
pouco conteúdo nutricional e potencial saciante.

SERVIÇO DE NUTRIÇÃO, 
ALIMENTAÇÃO E SAÚDE

QUALIDADE NO SUCESSO QUE PERMITA, PELA EXPLORAÇÃO DE TODAS AS NOSSAS POTENCIALIDADES, A CONSTRUÇÃO CONJUNTA DE UM MUNDO MELHOR.
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