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INTRODUÇÃO

No âmbito das comemorações do mês de maio conhecido como
"Mês do Coração" a equipa de Promoção e Educação para a
Saúde (PES) dinamizou um conjunto de atividades com a
finalidade de sensibilizar a comunidade educativa para a saúde
do nosso coração.

Nesse sentido, a equipa PES convidou as turmas de 7.º e 8.º
anos de escolaridade a participar na atividade "Prepara a tua
semana!".

Com esta atividade, as turmas de 7.º e 8.º anos tiveram a
possibilidade de elaborar, com a ajuda da nutricionista do
Agrupamento, uma ementa completa saudável (pequeno-
almoço, lanches, almoço e jantar) e amiga do coração.

Adicionalmente, os alunos foram convidados a recriar a
ementa em casa, com o apoio da família, enviando
posteriormente essa evidência, que também mostraremos no
final deste e-book.

Deliciem-se com as ementas e receitas dos nossos alunos e...
CUIDEM DO VOSSO CORAÇÃO!
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Pequeno-almoço
Copo de leite meio-gordo
Tostas integrais com queijo fresco
Maçã

Lanche da manhã
Saqueta de puré de fruta
1/2 pão de mistura com fiambre

Almoço
Creme de cenoura com ervilhas
Cogumelos recheados
Laranja ou pera

Lanche da tarde
Iogurte líquido de aroma
Pão de trigo integral com manteiga de amendoim

Jantar
Sopa de couve-lombarda com feijão-manteiga
Salada fria (ovo, batata, feijão-verde, cenoura, milho)
Kiwi

EMENTA 7.ºA
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Pequeno-almoço
Batido de fruta (leite, aveia, banana e morango)

Lanche da manhã
Tostas integrais

Almoço
Creme de brócolos
Dourada grelhada com batata a murro + couve-lombarda cozida
1/2 Manga

Lanche da tarde
Pão de mistura com fatia fina de fiambre de peru
Sumo de laranja natural

Jantar
Sopa de Legumes (Juliana)
Bifes de frango no forno com molho de limão + esparguete integral
Salada de alface e pepino
Maçã

EMENTA 7.ºB
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Pequeno-almoço
Sumo de laranja natural 
Pão de mistura ou de sementes com queijo fresco

Lanche da manhã
Banana

Almoço
Sopa de espinafres
Salada de grão com atum + cebola + tomate + alface
Maçã

Lanche da tarde
Torrada de pão de mistura com ovo mexido
Iogurte líquido de aroma

Jantar
Creme de cenoura
Bifes de peru com natas light e cogumelos e massa espiral integral
Taça de cerejas

EMENTA 7.ºD
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Pequeno-almoço
Panquecas de aveia e banana
Iogurte líquido de aroma

Lanche da manhã
Maçã

Almoço
Sopa de espinafres
Bife da vazia com molho de alho e ervas e arroz de feijão-encarnado
Salada de alface e tomate
Mousse de manga "saudável"

Lanche da tarde
Pão de mistura com ovo cozido
Sumo de laranja natural

Jantar
Creme de legumes
Dourada grelhada com batata cozida e legumes salteados
(pimentos, cenoura, cebola)
Pera

EMENTA 8.ºA
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Pequeno-almoço
Taça de leite com cereais pouco açucarados

Lanche da manhã
Banana
Punhado de frutos gordos

Almoço
Creme de cenoura
Bifes de peru e batata-doce assados no forno
Feijão-verde cozido

Lanche da tarde
Tosta mista de pão de trigo integral 
(fatia fina de queijo flamengo light e fiambre de peru)
Sumo de laranja natural

Jantar
Caldo verde
Salada de salmão com massa espiral integral, tomate e milho
Maçã

EMENTA 8.ºB
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Pequeno-almoço
Panquecas de aveia
Sumo de laranja natural

Lanche da manhã
Iogurte natural sólido com punhado de frutos gordos

Almoço
Sopa de feijão-manteiga
Arroz de frango (arroz integral)
Salada de alface e cenoura

Lanche da tarde
Batido de manga
1/2 pão de mistura com fatia fina de queijo flamengo light

Jantar
Caldo verde
Pescada com batata-doce e legumes assados no forno
(cenoura, alho-francês e brócolos)
Taça de morangos

EMENTA 8.ºC
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Pequeno-almoço
Pão de mistura/ integral com creme de barrar vegetal
Copo de leite simples com cevada, sem açúcar

Lanche da manhã
Maçã ou banana

Almoço
Sopa de peixe
Sardinhas grelhadas com migas de couve e broa
Salada de fruta

Lanche da tarde
Pão de sementes com ovo mexido 
Chávena de infusão de ervas (tília, camomila, erva-cidreira...)

Jantar
Caldo verde
Tapioca recheada com tomate, fiambre e queijo
Laranja ou maçã

EMENTA 8.ºD
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Preparação
Bater todos os ingredientes com a ajuda de uma varinha mágica.
Colocar um pouco da mistura numa frigideira antiaderente, previamente aquecida.
Mexer a frigideira de modo a que a mistura se espalhe uniformemente e virar com uma espátula assim que estiver
cozinhado um dos lados.
Proceder de igual forma até terminar a mistura preparada.
OPCIONAL | Acompanhar com uma colher de sopa de manteiga de amendoim ou um fio de mel e fruta.

PEQUENOS-ALMOÇOS
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Batido de Fruta

Ingredientes (serve 1)
200ml de leite simples meio-gordo ou bebida vegetal
1 banana média
1 kiwi médio
3 colheres de sopa de flocos de aveia
Canela a gosto

Preparação
Com a ajuda de uma liquidificadora, triturar todos os ingredientes.
Servir.

Panquecas de Aveia

Ingredientes (serve 2)
3 colheres de sopa de farinha integral
3 colheres de sopa de flocos de aveia
100ml de leite simples meio-gordo ou bebida vegetal
1 ovo tamanho M
Canela a gosto



SOPAS

Creme de Cenoura com Ervilhas

Ingredientes (serve 10)
200g de cebola
350g de cenoura
400g de curgete
100g de ervilhas congeladas
Ervas aromáticas (salsa, coentros ou outra...)

Preparação
Descascar e cortar todos os legumes em pedaços e adicionar à panela, cobrindo-os com água.
Levar ao lume médio e deixar cozer por cerca de 25-30 min. 
Triturar tudo juntamente com as ervas aromáticas. 
Adicionar as ervilhas e deixar cozinhar por mais 10 min.
No final, poderá adicionar um fio de azeite e temperar com uma colher de chá de sal.

Sopa de Couve-lombarda com feijão

Ingredientes (serve 10)
1 lata (410g) de feijão-manteiga
1/2 couve-lombarda
300g de batata
300g de cenoura
1 cebola pequena
1 dente de alho

Preparação
Descascar e cortar todos os legumes em pedaços e adicionar à panela (exceto a couve), cobrindo-os com água.
Levar ao lume médio e deixar cozer por cerca de 25-30 min. 
Triturar tudo juntamente com as ervas aromáticas. 
Adicionar o feijão, previamente escorrido, e a couve cortada em juliana grossa. Deixar cozinhar por mais 10 min.
No final, poderá adicionar um fio de azeite e temperar com uma colher de chá de sal.
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SOPAS

Creme de Brócolos

Ingredientes (serve 10)
150g de cebola
250g de alho-francês
500g de brócolos
500g de curgete
2 dentes de alho

Preparação
Descascar e cortar todos os legumes em pedaços e adicionar à panela, cobrindo-os com água.
Levar ao lume médio e deixar cozer por cerca de 25-30 min. 
Triturar tudo juntamente com as ervas aromáticas. 
No final, poderá adicionar um fio de azeite e temperar com uma colher de chá de sal.

Sopa Juliana / Creme de Legumes

Ingredientes (serve 10)
500g de repolho
300g de batata
300g de cenoura
200g de nabo
150g de cebola
2 dentes de alho

Preparação
Descascar e cortar em pedaços as batatas, as cenouras, o nabo, a cebola e o alho. 
Cortar parte do repolho e das cenouras em juliana (tiras finas) para a guarnição e reservar.
Levar ao lume um tacho com todos os legumes e adicionar água até cobrir.
Triturar depois com a varinha mágica, adicionar a juliana de cenoura e couve e deixar cozinhar por mais uns minutos.
No final, poderá adicionar um fio de azeite e temperar com uma colher de chá de sal.

OBSERVAÇÃO | Para o creme de legumes, deverá triturar todos os legumes ao mesmo tempo.

13



SOPAS

Sopa de Espinafres 

Ingredientes (serve 10)
6 mãos cheias de espinafres
500g de brócolos
300g de batata-doce
1 talo de alho-francês
150g de cebola
2 dentes de alho

Preparação
Descascar e cortar todos os legumes em pedaços e adicionar à panela (exceto espinafres) e cobrir os legumes com água.
Levar ao lume médio e deixar cozer por cerca de 25-30 min. 
Triturar tudo juntamente com as ervas aromáticas. Adicionar os espinafres e deixar cozinhar por mais 5 min.
No final, poderá adicionar um fio de azeite e temperar com uma colher de chá de sal.

Caldo Verde

Ingredientes (serve 10)
500g de batata
250g de cebola
600g de couve para caldo verde
2 dentes de alho

Preparação
Descascar e cortar a batata, a cebola e o alho em pedaços e levar a cozer.
Quando estiver cozido, triturar tudo.
Juntar o caldo verde previamente escaldado e deixar cozer durante 10 min.
No final, poderá adicionar um fio de azeite e temperar com uma colher de chá de sal.
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SOPAS

Sopa de Feijão-Manteiga

Ingredientes (serve 10)
500g de feijão-manteiga cozido
150g de cebola
150g de nabo
200g de cenoura
1 talo de alho-francês
2 dentes de alho
Ervas aromáticas (salsa ou outra...)

Preparação
Descascar e cortar em pedaços todos os legumes. 
Levar ao lume um tacho com todos os legumes e adicionar água até cobrir. Deixar cozinhar entre 25-30 min.
Triturar depois com a varinha mágica, juntamente com as ervas aromáticas.
No final, poderá adicionar um fio de azeite e temperar com uma colher de chá de sal.

Sopa de Peixe

Ingredientes (serve 10)
400g de filetes de peixe
200g de miolo de camarão
150g de cebola
300g de alho-francês
200g de tomate
1 pimento vermelho
2 dentes de alho
Raminho de coentros

Preparação
Levar ao lume um tacho com água para cozer o peixe e o miolo de camarão (em água suficiente para preparar a sopa).
Descascar e cortar em pedaços todos os legumes. 
Guardar a água de cozedura do peixe  e adicionar-lhe os legumes, deixando cozinhar entre 25-30 min.
Triturar o preparado com a varinha mágica.
Acrescentar o peixe previamente desfiado, o miolo de camarão e o ramo de coentros picado.
No final, poderá adicionar um fio de azeite e temperar com uma colher de chá de sal.
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Ingredientes (serve 4)
4 cogumelos grandes (tipo portobello)
100g de queijo mozarella ralado light
300g de carne de frango/peru moída
80g de cubos de fiambre de frango/peru
150g cebola
2 dentes de alho
4 colheres de sopa de azeite
2,5dl de vinho branco
200 g de tomate maduro em cubos

Preparação
Cozer os ovos.
Descascar e cortar a batata, a cenoura e o feijão-verde em pequenos cubos.
Cozer os legumes em água juntamente com uma colher de chá de sal.
Cortar os ovos em rodelas e, numa taça, adicionar os restantes ingredientes (batata, feijão-verde, cenoura, milho).
Adicionar um fio de azeite e temperar com ervas aromáticas e especiarias a gosto.
Misturar tudo e servir.

PRATOS PRINCIPAIS

Cogumelos Recheados

Preparação
Retirar o pé dos cogumelos e algum do seu recheio e reservar.
Picar o alho e a cebola e colocar num tacho e levar ao lume brando.
Juntar o tomate, o recheio dos cogumelos, o vinho, a carne picada e o fiambre
ao refogado.
Temperar com pimenta e deixar cozinhar cerca de 8 min.
Rechear os cogumelos com a mistura.
Polvilhar os cogumelos com o queijo ralado e levar ao forno a 180º, 10 min.

Salada fria de Ovo

Ingredientes (serve 4)
4 ovos tamanho M
400g de batata
300g de feijão-verde
300g cenoura
1 lata pequena (150g) de milho
Ervas aromáticas (salsa, coentros ou outra...)
Especiarias

16



Preparação
Preparar o peixe, fazendo pequenos golpes, temperar com sal, e grelhar.
Lavar muito bem as batatas com casca e levar a lume médio para deixar ferver durante 5 min.
Colocar as batatas num tabuleiro e esmagar ligeiramente. Levar ao forno a 180ºC, durante 15 min.
Enquanto as batatas estão no forno, colocar num tacho o azeite e o alho laminado e deixar aquecer.
No fim, regar as batatas com o azeite e alho.
Acompanhar a refeição com couve-lombarda cozida.

PRATOS PRINCIPAIS

Dourada grelhada com Batata a Murro

Ingredientes (serve 4)
4 douradas médias (200-600g)
400g de batata pequena para assar
4 colheres de sopa de azeite
4 dentes de alho
1 couve-lombarda média

Peitos de Frango com molho de limão e Esparguete integral

Ingredientes (serve 4)
4 peitos de frango
1/2 colher de sopa de molho de soja
1 colher de sopa de mel
1 colher de sopa de azeite
1 colher de chá de sumo de limão
2 dentes de alho picados
120g de esparguete integral

Preparação
Numa taça, misturar o mel, o azeite, o sumo de limão, o alho picado e o molho de soja.
Colocar os peitos de frango neste molho e deixar marinar durante 30 min.
Grelhar a carne a uma temperatura alta ou levar ao forno a 180ºC, durante 25 min. ou até estar cozinhada.
Acompanhar com esparguete integral cozida.
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Preparação
Temperar os bifes com pimenta preta e sumo de limão.
Refogar a carne em azeite. Juntar, de seguida, o alho e a cebola picada e deixar refogar até ficar translúcida.
Adicionar os cogumelos e ligar com as natas.
Polvilhar com a salsa picada.
Acompanhar com massa espiral integral cozida.

Ingredientes (serve 4)
400g bifes de peru
1 cebola média
2dl de natas light ou soja
1 limão
2 colheres de sopa de azeite
3 dentes de alho picados
200g de cogumelos frescos laminados
Salsa picada e pimenta preta a gosto

PRATOS PRINCIPAIS

Salada de Grão e Atum

Ingredientes (serve 4)
4 latas (120g*4) de atum em azeite
2 latas (410g*2) de grão-de-bico cozido
1 cebola
150g de alface
200g de tomate
Ervas aromáticas (salsa, orégãos ou outra...)

Preparação
Escorrer as latas de atum e do grão-de-bico.
Picar a cebola.
Cortar o tomate e preparar a alface.
Numa taça, juntar todos os ingredientes e temperar com ervas aromáticas a gosto.

Bifes de Peru com natas light e cogumelos e Massa Espiral
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Preparação
Estufar os bifes em azeite, até atingir o ponto desejado. Retirar e reservar.
Juntar o alho laminado ou esmagado, a folha de louro e deixar alourar.
Refrescar com vinho branco, temperar com sal e terminar com o sumo de
limão.
Num tacho com água a ferver, juntar o arroz e deixar cozinhar durante 18 min.
Adicionar o feijão com o molho e mexer, deixando ferver por mais 5 min.

Preparação
Cozer as batatas em água e uma colher de chá de sal.
Preparar o peixe, fazendo pequenos golpes, temperar com sal, e grelhar.
Numa frigideira antiaderente, saltear em azeite a cebola às rodelas, a cenoura ralada e os pimentos laminados.
Temperar com ervas aromáticas (salsa, cebolinho, louro ou outra...)

PRATOS PRINCIPAIS

Bife da vazia com Arroz de feijão-encarnado

Ingredientes (serve 4)
400g de bifes da vazia
120g de arroz
1 lata (410g) de feijão-encarnado cozido
1 folha de louro
1 cabeça de alho
4 colheres de sopa de azeite
1 colher de chá de sal
3dl de vinho branco
1 limão
Ervas aromáticas (salsa, cebolinho ou
outra...)

Dourada grelhada com Batata cozida e Legumes salteados

Ingredientes (serve 4)
4 douradas médias (200-600g)
400g de batata
200g de cenoura
200g de mistura de pimentos
1 cebola grande
Ervas aromáticas (salsa, cebolinho, louro ou outra...)
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PRATOS PRINCIPAIS

Bifes de Peru e Batata-doce assados no forno

Ingredientes (serve 4)
2 peitos de frango
300g de batata-doce laranja 
2 dentes de alho 
Pimentão doce a gosto
2dl de vinho branco
Sumo de 1 limão
Salsa desidratada a gosto
1 colher de chá de sal
4 colheres de sopa de azeite

Preparação
Tirar a casca à batata, cortar em rodelas de grossura média e passar por água.
Numa travessa de forno colocar duas colheres de sopa de azeite, juntar os
peitos de frango e espalhar a batata-doce à volta.
Regar tudo com o restante azeite, com o vinho branco e o sumo de limão.
Temperar com sal, pimentão doce, salsa e os alhos laminados.
Levar ao forno 40 a 50 min., a cerca de 180ºC.
NOTA | Se ficar muito seco, juntar um pouco de vinho branco ou de água.

Salada de Salmão, tomate, milho e Massa Espiral

Ingredientes (serve 4)
4oog de lombos de salmão
140g de massa espiral integral
1 lata pequena (150g) de milho
250g de tomate-cherry (ou outro)
2 colheres de sopa de azeite
1 colher de sopa de vinagre
Ervas aromáticas (salsa, orégãos ou outra...)

Preparação
Grelhar os lombos de salmão, temperados com sal.
Num tacho com água a ferver, cozer a massa espiral durante 6-8 min.
Numa taça grande, adicionar o milho e o tomate cortado em pedaços. 
Desfiar o salmão, escorrer a massa e adicionar estes ingredientes à taça.
Misturar tudo e temperar com duas colheres de sopa de azeite, ervas aromáticas a gosto e o vinagre.
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PRATOS PRINCIPAIS

Arroz de Frango

Ingredientes (serve 4)
1 cebola média
2 dentes de alho
4 colheres de sopa de azeite
120g de arroz integral 
150g de cenoura 
100 g de cogumelos frescos laminados
2 peitos de frango (400g)
2 colheres de sopa de sumo de limão
Ervas aromáticas (salsa ou outra...)
Especiarias

Preparação
Numa panela com água a ferver, cozer o arroz integral durante 15-20 minutos.
Numa frigideira, alourar a cebola e o alho no azeite e adicionar a cenoura aos
cubinhos e os cogumelos laminados. Deixar cozinhar por 10 min.
Temperar o frango com ervas aromáticas, especiarias e sumo de limão.
Adicionar ao preparado anterior.
Aguardar até a carne ficar dourada e macia.
Juntar o frango e os legumes ao arroz e misturar.
Retificar temperos com ervas aromáticas e especiarias.

Pescada com Batata e Legumes assados no forno

Ingredientes (serve 4)
4 lombos de pescada (400g)
500g brócolos
1 cebola pequena 
2 dentes de alho
300g de batata 
Sumo de limão
50ml de vinho branco
4 colheres de sopa de azeite
Ervas aromáticas (salsa, louro ou outra...)

Preparação
Temperar a pescada com duas colheres de chá de sal, pimenta e sumo de
limão.
Descascar as batatas e cortar em gomos. Colocar num tabuleiro e
temperar com um dente de alho picado, ervas aromáticas e duas
colheres de sopa de azeite. Levar ao forno a 180ºC.
Cortar a cebola em meias luas, os brócolos em pedaços, picar o outro
dente de alho e levar ao lume numa frigideira com um pouco de azeite.
Deixar refogar um pouco e adicione o vinho branco.
Quando as batatas estiverem quase cozinhadas, colocar o peixe no
tabuleiro, juntamente com a mistura de brócolos e cebola.
Deixe assar mais 15 min., até as batatas estarem douradas e o peixe
cozinhado.
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Ingredientes (serve 4)
8 sardinhas
250g de couve ripada
300g de broa de milho
4 colheres de sopa de azeite
4 dentes de alho
1 folha de louro
1 colher de chá de sal
Pimenta moída a gosto

Preparação
Grelhar as sardinhas, previamente temperadas com sal grosso.
Escaldar a couve em água temperada com uma colher de chá de sal, passar depois
por água fria e escorrer muito bem. Reservar.
Triturar grosseiramente a broa com a côdea. 
Descascar e lavar os dentes de alho, picar finamente e deitar num tacho com o
azeite, deixando refogar.
Juntar depois a couve e a broa e envolver tudo. 
Retificar os temperos com especiarias e ervas aromáticas.

Preparação
Colocar a frigideira antiaderente ao lume.
Verter a farinha de tapioca até tapar toda a base da frigideira. (se necessário adicionar mais farinha) 
Deixar por 1 min. em lume médio alto, só para a frigideira ter tempo de aquecer e a tapioca unir.
Quando a massa estiver unida e deslizar na frigideira, baixar o lume e deixar e por mais alguns minutos, mas sempre
tendo o cuidado da tapioca não dourar. Virar a tapioca e deixar 1 min. do outro lado. 
Rechear com as fatias de queijo e fiambre, as rodelas de tomate e os orégãos . Dobrar a tapioca e servir.

Ingredientes (serve 4)
3 colheres de sopa cheias de tapioca hidratada
1 fatia de queijo flamengo light
1 fatia de fiambre de frango/peru
2/3 rodelas de tomate
Orégãos a gosto

PRATOS PRINCIPAIS

Sardinhas grelhadas com Migas de Couve e Broa

Tapioca recheada com Tomate, Fiambre e Queijo
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Ingredientes (serve 4)
1 manga grande, descascada e cortada em pedaços
2 iogurtes sólidos naturais, sem adição de açúcar
2 folhas de gelatina

Preparação
Colocar as folhas de gelatina em água fria a demolhar.
Colocar a manga numa picadora ou numa liquidificadora e triturar até ficar desfeita.
Passar por um coador de rede fina, para remover as fibras da fruta. 
Misturar a manga com o iogurte.
Espremer as folhas de gelatina e levar ao micro-ondas 10 segundos de cada vez, até derreter.
Juntar a gelatina à mistura de manga.
Dividir a mousse em 4 copinhos e levar ao frigorífico a solidificar.

*Receita retirada do livro "Receitas que o seu coração merece"

SOBREMESAS

Mousse de Manga "saudável"
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As refeições lá em casa...
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A participação nestas iniciativas tem como principal objetivo
melhorar a literacia alimentar e nutricional da nossa
comunidade educativa!
A equipa de Promoção e Educação para a Saúde agradece a
colaboração e participação de alunos, professores e pais no
desenvolvimento desta atividade.

Esperamos que tenham gostado tanto quanto nós!

ATÉ BREVE...
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