
COMPROMISSO LANCHINHO BOOOM 

CADERNETA DIGITAL 

A caderneta digital é uma ferramenta disponível no site do programa que pretende acumular os 

desafios realizados pelas turmas. As turmas devem estar inscritas e ir preenchendo a caderneta 

com os trabalhos relativos aos desafios lançados ao longo do programa para receberem os 

cromos e, no final do ano letivo, conseguirem ter a caderneta preenchida.  

Os trabalhos deixarão de ser obrigatoriamente enviados por email, mas antes devem ser 

carregados em cada cromo correspondente ao desafio. Ter uma caderneta preenchida nos 

desafios habilita a turma a ser finalista do Bootcamp. 

Cada caderneta tem 2 opções de perfis: Turmas e Famílias. Cada perfil ou caderneta deve 

corresponder a uma única turma ou família. 

Perfil Turma 

A caderneta é composta por: 

Desafios – aqui encontram os cromos correspondentes aos desafios mensais que são 

lançados ao longo do ano pelo Programa Lanchinho Booom. Estes cromos terão 3 

etapas: 

1. Cromo com logotipo a cinza: significa que o desafio ainda não foi lançado; 

2. Cromo com imagem do desafio a cinza: significa que o desafio está a decorrer 

e com acesso à página na qual consta a explicação do desafio; 

3. Cromo com imagem a cores: significa que preencheu de forma correta o 

formulário do cromo e ganhou o cromo correspondente àquele desafio; 

Sessões – aqui encontram as estrelas que correspondem às sessões do Ciclo de Nutrição. 

Cada estrela terá um formulário para preencher que identifica que a turma participou 

na respetiva sessão. 

Atividades – aqui encontram os cromos correspondentes a atividades extra que a turma 

possa desenvolver ao longo do ano. Não são de carácter obrigatório, mas ajudam na 

pontuação final. 

Perfil Família 

A caderneta é composta por: 

Sessões – aqui encontram as estrelas que correspondem às sessões do Ciclo de Nutrição. 

Cada estrela terá um formulário para preencher que identifica que a família participou 

na respetiva sessão. 

Atividades – aqui encontram os cromos correspondentes a atividades extra que possam 

vir a ser desenvolvidas pelas famílias dos alunos. 

 

 

 



Como ter acesso à Caderneta Digital? 

Entrar em Lanchinho Booom: programa pedagógico da Mimosa. No topo da página irão 

encontrar as opções “Login” e “Registar”.  

Caso já tenha feito o seu registo, basta aceder ao perfil da sua turma em Login, clicar no 1º 

cromo disponível (para já o único que pode ser preenchido) e preencher os dados que são 

pedidos. De seguida, o cromo passará a estar a cores, o que significa que concluiu/realizou o 

desafio! 

Cada cromo vai ficando disponível à medida que for lançado o desafio. 

Caso ainda não tenha feito o registo da sua turma deverá seguir os próximos passos: 

1. Registar 

2. Selecionar Registo de Turmas 

3. Preencher todos os campos 

4. Passa a ter acesso à caderneta da sua turma 

No caso do Registo de Famílias, pode passar a mensagem às famílias dos seus alunos para que 

possam fazer o seu registo da participação das sessões do Ciclo de Nutrição e de atividades que 

possam desenvolver com as crianças em casa. 

 

NOTA IMPORTANTE: sempre que quiserem visualizar a caderneta, já com o login efetuado, 

basta clicar no topo da página principal do site ‘A minha conta’ e debaixo do nome do vosso 

perfil clicar em ‘Ver perfil’. 

https://lanchinhobooom.mimosa.pt/

