
Hábitos Alimentares dos Alunos da Escola Passos Manuel 
 
De um total de 715 alunos (população estatística) foram questionadas 122 pessoas 
(amostra estatística), ou seja, 17%, sobre os seus hábitos alimentares. 
A média das idades dos respondentes é de 11,75 anos e temos 52% de respondentes 
masculinos, 40% femininos e 8% de respondentes não binários.  
Perguntou-se aos alunos se têm por hábito tomar o pequeno-almoço.  
As respostas foram as seguintes: 

 
Estas respostas são bastante satisfatórias, ou seja, cerca de 2/3 dos alunos toma o seu 
pequeno-almoço, em casa.  
 
Segundo a OMS, um jovem necessita de fazer no mínimo 4 refeições por dia. Segundo o 
nosso manual de Ciências, um adolescente precisa de consumir entre 2200 a 3000 
Kcal/dia. Ou seja, apenas cerca de metade dos respondentes consume as refeições 
recomendadas por dia e ¼ dos jovens da escola está abaixo do recomendado:  

 
Número de refeições diárias 

À pergunta: “Com que frequência comes fruta?”, temos a seguinte distribuição: 
 

 
Consumo de fruta 

Ou seja, a maior parte dos alunos consome fruta pelo menos uma vez por dia.  
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À pergunta: “Com que frequência comes verduras?”, temos a seguinte distribuição: 
 

 
 
Os dados neste ponto são preocupantes, pois apenas ¼ dos jovens consome verduras 
com muita frequência.  
Quanto ao consumo de peixe os dados também não são animadores. Apenas 10 
pessoas comem peixe com muita frequência, sendo que a recomendação é de 125 g 
diários de peixe ou pescado (Terra à Vista, 6º ano):  
 

 
 
O consumo de cereais integrais foi surpreendente, pois cerca de metade dos jovens 
consome-os diariamente: 
 

 
 
A água é fundamental para o bem-estar de todos os seres vivos. Os alunos da escola 
tendem a beber cerca de 1,5l de água/dia, ou seja, de 6 a 8 copos: 
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Número de copos de água/dia 

 
Quanto aos lacticínios os alunos do Passos responderam da seguinte forma: 

 
Consumo de lacticínios 
 

Num outro polo, perguntou-se aos alunos acerca do consumo de gorduras, doces e 
fast-food, nomeadamente quando as refeições são fora da escola. Assim, dos inquiridos 
46% não almoça na escola. Quando as refeições são fora da escola, as respostas à 
pergunta “O que almoças fora do refeitório?” são as seguintes:  

 
 
Quanto à pergunta: “Com que frequência consomes doces?” a distribuição é a seguinte: 

 
Consumo de doces 
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Os dados indicam que o consumo de doces entre os alunos não é tão preocupante 
como o esperado, pois a maioria apenas come doces às vezes e cerca de 1/3 come 
muito raramente.  
 
Quando perguntado o que deve ser melhorado no Bar e/ou Refeitório as respostas 
variam entre a qualidade da comida e haver mais variedade de fruta: 
 

  
Propostas de melhoria do bar/refeitório 

 

Vamos lá! Mais e mais variada fruta na nossa escola! Os alunos sugerem por exemplo, 
haver uvas, kiwi, pêssego, morangos, melão e melancia, frutos vermelhos, manga e 
ananás. É necessário mudar o ambiente do refeitório, ou seja, tem demasiada humidade 
e bolor nas paredes e tetos, e a comida deve ser mais bem cozinhada e com menos sal.  
 
 


